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Förord 
Det har varit en spännande resa att skriva denna rapport. Arbetet har gett mig mycket ny 
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intressant och inspireras vidare inom detta område. 
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Speciellt vill jag tacka Gustav Aulin, Åke Hesslekrans, Kerstin Torseke Hultén och 

John Lepic som ställde upp på intervjuer. Jag vill även rikta ett tack till Marcus Åberg 

som stöttat mig under hela arbetet och hjälpt mig med korrekturläsning, liksom Marie- 

Christin Jangefelt. Slutligen vill jag också tacka min handledare Anders Fahlén för 

många värdefulla kommentarer och insikter. 

 

Trevlig läsning! 

Jenny Jangefelt Nilsson, Helsingborg 2014.    



 

 

Abstract 
Creating a city that is both dense and green could result in conflicts. The aim with this 

report is to describe how the municipality of Malmö works with densification and at the 

same time creating green environments. Also, the aim is to describe how densification 

and greenery in the city are problematized by researchers. It was shown in the empirical 

study that it is a political directive to create a dense and green cite. To be able to create 

this, all of the interviewees refers to the comprehensive plan of Malmö. The methods 

the municipality of Malmö uses to create green environments during densification 

varies from different projects, considers John Lepic. The results in the literature survey 

show that greenery often is identified as a key ingredient of a sustainable city (Boverket 

2002; Jim 2004). In order to systematically create a greener city the spatial planning and 

data produced in connection with it are important tools (Nordmalm, et al. 1999). To 

create exciting and interesting environments both quantity and quality are important 

(Jim 2004). Greenery could be introduced in cities in many ways. Even if the wildest 

ideas may not be reality, it is possible to get inspiration from these ideas and with their 

help find new solutions.  
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Sammanfattning 
I många städer arbetas det med förtätning. Staden ska bli tätare och på så sätt bli både mer 

levande och mer hållbar (Echenique et al. 2012). Samtidigt är gröna miljöer ett viktigt inslag i 

staden, bland annat för människors hälsa (Grahn & Stigsdotter 2003). Att skapa en stad som 

både är förtätad och grönskande kan leda till konflikter. Syftet med denna rapport är att 

beskriva hur Malmö stad arbetar med förtätning av staden och samtidigt skapa gröna miljöer i 

staden. Syftet är även att beskriva hur förtätning och grönska i staden problematiseras i 

forskning. Studien har gjorts i två delar, en empirisk studie och en litteraturstudie.  

 

I den empiriska studien framkom att samtliga av de intervjuade menar att det är ett politiskt 

direktiv att skapa en förtätad och grönskande stad och därmed är det ett eget önskemål från 

Malmö stad. Samtidigt understryker Åke Hesslekrans att detta ligger i mångas intresse, 

framförallt för byggherrars men också organisationer som Boverket och Region Skåne. För att 

kunna arbeta med att skapa en förtätad och grönskande stad pekar samtliga intervjuade på 

översiktsplanen för Malmö. I denna är tät och grön stad ledord och det finns vägledningar för 

att skapa bland annat detta. Hesslekrans samt Kerstin Torseke Hulthén belyser dock att 

översiktsplanen är relativt ny. Det finns därför inga klara riktlinjer om hur arbetet med 

strategier i till exempel detaljplaner ska gå till och vad som exakt menas med en tät och grön 

stad. Metoderna som Malmö stad använder sig av för att skapa gröna miljöer i samband med 

förtätning av staden varierar från projekt till projekt, anser John Lepic. Ekonomin styr till viss 

del, men de prövar även olika metoder för att se vad som fungerar och för att ha något att 

referera till senare. För att kunna skapa en fungerande stad som är både tät och grön, betonar 

Lepic, är målet att tillgodose olika behov och skapa områden som har flera funktioner.  

 

Resultatet i litteraturstudien visar att stadens grönska många gånger försvinner när staden 

förtätas (Baycan & Nijkamp 2012; Fuller & Gaston 2009; Jim 2004). Samtidigt pekas grönska 

i städer ofta ut som en huvudingrediens för en levande och hållbar stad (Boverket 2002; Jim 

2004). Kompakta städer tenderar dock att möta fler problem och begränsningar i att skapa 

grönytor än vad glesare städer gör (Jim 2004). För att på ett systematiskt sätt kunna skapa en 

grönare stad är den fysiska planeringen och de underlag som tas fram i samband med den 

viktiga verktyg (Nordmalm et al. 1999). För att kunna göra ett bra arbete behövs också 

samordning mellan olika aktörer och intressenter (Baycan & Nijkamp 2012) och ett aktivt 

deltagande av samhället (Baycan & Nijkamp 2012; Jim 2004, 2012; Nordmalm et al. 1999). 

Genom att tänka utanför ramarna går det att skapa gröna miljöer även i den förtätade staden. 

För att skapa spännande och intressanta gröna miljöer i städer är både kvantitet och kvalitet 

viktigt. Informella och vildare områden bör komplettera de fixade och ordnade grönytorna 

(Jim 2004).  

 

Bland de aktörer som medverkar i stadsplaneringen kan det finnas dels de som har stadens 

bästa i sina tankar, dels de som kanske främst har egna vinstintressen. De som har stadens 

bästa i tankarna kan dessutom se detta utifrån olika perspektiv. Hur mycket grönytor som 

behövs i en stad varierar troligen utifrån vilken synvinkel som frågan betraktas och därför är 

det viktigt att fundera över vilket eller vilka syften grönytorna i staden har. Grönska kan 

införas i städer på många olika sätt. Även om de vildaste idéerna för hur grönska i städer kan 

skapas inte kommer till verklighet går det att hämta inspiration från dem och på så sätt hitta 

nya lösningar.  
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1. Bakgrund 
År 2010 bodde i Sverige drygt 28 procent, eller cirka 2 670 000 personer, i städer med över 

100 000 invånare. Andelen av befolkningen som bodde i en tätort var 85 procent (Statistiska 

Centralbyrån 2013). Statistiska centralbyrån (2013) menar dessutom att antalet invånare i 

tätorter ökar varje år. Med andra ord är det en betydande del av befolkningen som bor i 

tätorter. Nästan en tredjedel av befolkningen bor därtill i någon av Sveriges sju största städer 

(Statistiska Centralbyrån 2013). Av de personer som bor i tätorter är det en del som har 

tillgång till egen trädgård, medan andra är hänvisade till de grönytor som staden erbjuder.  

 

För många människor är grönskan och grönytorna självklara delar i staden. Det är platser där 

möten skapas och staden lever (Berglund 1998). En undersökning av Grahn och Stigsdotter 

(2003) visar att grönområden som är fria 

från krav och stress kan ha positiva 

effekter för människors hälsa. Chiesura 

(2004) menar vidare att grönytorna 

erbjuder en plats för såväl aktiviteter som 

avkoppling. En mötesplats för att möta 

andra, både bekanta och obekanta. Grön-

ytorna skapar dessutom en möjlighet att 

vara i naturen och komma bort från stads-

miljön (Bild 1). Det är för många en plats 

för att känna frihet och samhörighet, både 

med sig själv och med naturen (Chiesura 

2004). 

 

Grönska i städer har även andra fördelar 

än de hälsomässiga, estetiska och mötes-

skapande. Bland annat hjälper grönytor till med att rena vatten och luft i städerna, filtrera bort 

vind och ljud samt stabilisera mikroklimatet (Chiensura 2004). Träd och grönytor bidrar också 

varma sommardagar till att sänka lufttemperaturen i närområdet (Cameron, Blanusa, Taylor, 

Salisbury, Halstead, Henricot & Thompson 2012). Huruvida det är bra att sänka luft-

temperaturen går att diskutera, men studier som gjorts bland annat i Tyskland visar att fler 

personer dör av icke-olycksrelaterade anledningar vid ca 25 grader Celsius än vid ca 20 

grader Celsius (Breitner, Wolf, Devlin, Diaz-Sanchez, Peters & Schneider 2014). Växtlighet 

på eller nära byggnader kan dessutom bidra till att sänka inomhustemperaturen i byggnaden, 

menar Cameron et al. (2012). En större andel grönska, och framför allt träd, i städerna under-

lättar även dagvattenhanteringen och kan minska översvämningarna, enligt Cameron et al. 

(2012). Detta genom att vattnet infiltreras i marken och till viss del kan bromsas och hållas av 

växterna. Grönområden skapar också miljöer för djurliv (Camreon et al. 2012). Djurliv och 

biologisk mångfald i staden har flera fördelar, särskilt inom ekosystemstjänster (de Oliveira, 

Balaban, Doll, Moreno-Penaranda, Gasparatos, Iossifova & Suwa 2011).  

 

Samtidigt som gröna miljöer i städer har många positiva effekter så finns det många andra 

funktioner som behövs i en stad. De senaste decennierna har stadsplaneringen mer och mer 

lutat åt en förtätning av den befintliga staden (Echenique, Hargreaves, Mitchell & Namdeo 

2012; Boverket 2004). Tidigare har städerna ofta brett ut sig och varit glesare. Detta berodde 

till viss del på rådande stadsbyggnadsprinciper, men också på krav som uppstår när många 

personer har och använder bilar samt att bostadsytan ökade, menar Boverket (2004). 

Utglesningen av städerna gjorde att jordbruksmark och naturområden togs i anspråk. Det har 

även gjort att såväl resbehovet och bilberoendet har ökat, vilket i sin tur leder till större 

Bild 1. Grönytor kan ge en möjlighet att komma bort från stadens stress. 

Helsingborg. Foto: Författaren. 
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trängsel på vägarna och fler utsläpp (Boverket 2004). En förtätning av stadsbilden har flera 

fördelar och anses på många håll vara en hållbar utveckling av dagens städer, menar 

Echenique et al. (2012). Med en förtätning minskar avstånd och på så sätt kan bland annat 

biltrafiken minskas. En förtätning skapar också en mer levande och händelserik stad, anser 

Echenique et al. (2012).  

 

Att skapa en stad som både är tätbyggd och grönskande kan dock leda till konflikter mellan de 

två intresseområdena. Parker och andra grönytor kan ta stor plats, plats som är attraktiv för 

även andra ändamål i den förtätade staden. Detta medför att kompromisser på något sätt kan 

behöva göras för att få en stad med fördelar från båda sidorna. 

 

Byggt kontra grönt. Urbant kontra suburbant. Tätt kontra glest. Serviceutbud kontra grönytetillgång. 

Dagsläge kontra förändring. Jag upplever att det är dessa motsättningar som i hög grad karaktäriserar 

dagens stadsplanering. 

(Ståhle 1999, s 2) 

 

Ovanstående citat skriver Alexander Ståhle i sin licentiatavhandling Mer park i tätare stad: 

Teoretiska och empiriska undersökningar av stadsplaneringens mått på friytetillgång. 

Problematiken kring att både förtäta staden och göra den grönare är många gånger ett högst 

aktuellt ämne. Många städer växer (Statistiska Centralbyrån 2013) och en ökad befolkning 

kräver bland annat fler bostäder, förskolor och arbetstillfällen. Frågan är om det möjligt för en 

stad att både bli förtätad och grönare?  

 

Malmö stad är Sveriges tredje största stad (Statistiska Centralbyrån 2013) och behöver 

förmodligen hantera problematiken med förtätning och grönska på ett mer märkbart sätt en 

vad en mindre tätort behöver. Hur arbetar då en av Sveriges största städer med dessa 

problem? Går det att lösa problematiken på ett bra sätt? Dessa frågor ligger till grund för 

denna studie.  

 

2. Syfte 
Syftet med arbetet är att beskriva hur Malmö stad arbetar med förtätning av staden och 

samtidigt skapa gröna miljöer i staden. Syftet är även att beskriva hur förtätning och grönska i 

staden problematiseras i forskning.  

2.1. Frågeställningar 
- Hur arbetar Malmö stad på planeringsnivå med att skapa en förtätad och samtidigt 

grönskande stad? 

- Hur implementeras grönska i Malmö stad i förtätade områden? 

- Hur problematiseras kombinationen av förtätning och grönska i städer av forskare? 

- Vilka lösningar på planering och implementering av grönska i förtätade områden ser 

forskare? 

 

3. Metod 
 

3.1. Disposition 
I detta kapitel beskrivs inledningsvis, under rubrik 3.2. Övergripande om rapportens metod, 

de metoder som använts i rapporten. Under rubrik 3.3. Metod empirisk studie beskrivs den 
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empiriska studien närmare och under rubrik 3.4. Metod litteraturstudie beskrivs litteratur-

studien mer ingående. 

3.2. Övergripande om rapportens metod 
Studien har gjorts i två delar, en empirisk studie och en litteraturstudie. Den empiriska studien 

har genomförts genom strukturerade intervjuer, vilket innebär att frågorna och hur de ska 

ställas fastställs innan intervjutillfället (Ejvegård 2003). Syftet med intervjuerna var att 

undersöka hur Malmö stad arbetar med förtätning samtidigt som de arbetar med att skapa 

gröna miljöer i staden. Litteraturstudiens syfte var att få en uppfattning om hur forskning 

problematiserar kombinationen av förtätning och grönska i städer samt att undersöka vilka 

förslag på planering och implementering av grönska de ger i förtätade områden. Avsikten med 

att göra studien i två delar var att få en större bredd med kunskap från såväl forskning som 

från ett verkligt fall. Strukturerade intervjuer valdes som metod för den empiriska studien då 

det innebär att alla intervjuade får samma frågor (Ejvegård 2003) och på så sätt blir det 

enklare att göra en jämförelse och sammanställning mellan de olika svaren. Intervju som 

metod valdes för att kunna få nyanserade och aktuella svar på frågorna. Litteraturstudie som 

metod valdes för att kunna göra en översikt för vad forskning säger i ämnet.  

3.3. Metod empirisk studie 
Intervjuerna har genomförts med tjänstemän som arbetar inom Malmö stad. De intervjuade 

har varit personer från stadsbyggnadskontorets strategiavdelning och planavdelning samt 

exploateringsenheten på gatukontoret. Strategiavdelningen på stadsbyggnadskontoret arbetar 

med strategiska och översiktliga planeringsfrågor, till exempel översiktsplaneringen (Malmö 

stad u.å.c). Planavdelningen arbetar med planprogram och detaljplaner. De gör bland annat ut-

redningar och ställningstagande till stadsgestaltning, miljöfrågor och landskapsbilden (Malmö 

stad u.å.a). Exploateringsenheten på gatukontoret arbetar bland annat med att se till att det 

finns vackra och funktionella gator, parker och torg i de nya områden som byggs i Malmö. 

Exploateringsenheten ligger under stadsmiljöavdelningen, vars chef är stadsträdgårdsmästaren 

(Malmö stad u.å.b). 

 

Personerna som har intervjuats har valts ut genom att inledningsvis studera Malmö stads 

organisation och därur försöka urskilja lämpliga avdelningar eller enheter att intervjua. 

Tanken har varit att både få med personer som arbetar med planeringsfasen och som arbetar 

med implementeringsfasen. Tanken har även varit att dels intervjua personer som arbetar mer 

mot fysisk stadsplanering, dels personer som arbetar mer renodlat med den gröna sidan. Detta 

för att få en bra bredd i svaren och belysning från olika sidor. Efter en första kontakt med de 

avdelningar som antogs vara aktuella guidade de kontaktade personerna vidare till lämpliga 

personer att intervjua, i de fall de inte ansåg sig själv vara rätt person. Totalt har fyra personer 

intervjuats. En från gatukontoret, två från planenheten och en från strategiavdelningen. 

Anledningen till denna fördelning var till största del beroende på huruvida de kontaktade 

personerna kunde ställa upp för en intervju inom arbetets tidsramar eller inte. Intervjuerna 

ägde rum under totalt tre veckor i slutet av oktober och början av november 2014. Personerna 

som skulle intervjuas kontaktades och fick information om examensarbetet och intervjuerna. 

Intervjufrågorna skickades ut i förväg för att de intervjuade skulle få möjlighet att läsa in sig 

på dem. Intervjufrågorna redovisas i Bilaga I. Intervjuerna gjordes på plats hos tjänstemännen 

och varade i cirka en timme vardera. Intervjun med personen från strategiavdelningen 

genomfördes dock via mail efter önskemål från den intervjuade. Under intervjuerna 

antecknades de intervjuades svar. Anteckningarna sammanställdes efter intervjuerna och 

skickades med mail till de intervjuade för granskning. De intervjuade tillfrågades även efter 
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intervjutillfället om de ville vara anonyma i rapporten, men samtliga ställde sig positiva till att 

uppge sina namn.   

3.4. Metod litteraturstudie 
Litteraturstudien genomfördes genom sökningar i databasen Discovery som tillhandahålls av 

Gävle Högskola. Discovery är en samsökningstjänst som söker i de flesta av högskolans 

biblioteks kataloger och databaser (Gävle högskola 2014). Denna databas har använts för att 

den söker i ett flertal databaser samtidigt och på så sätt behöver färre sökningar göras jämfört 

med om sökningar hade gjorts i varje enskild databas för sig. Sökningar gjordes på orden 

(densification OR dense OR densify OR ”urban green spaces” OR ”compact cities”) AND 

(cities OR city OR urban) AND (green* OR park* OR nature*). Detta är ett exempel på en 

Boolesk sökning där olika operationer (AND, OR, *) möjliggör en mer specificerad sökning 

(Backman 2008). Eftersom sökningen ovan gav väldigt många resultat, där en hel del var 

irrelevanta för studien, begränsades sökningen till att orden skulle finnas i artikelns titel. 

Orden som använts i sökningen är valda för att de på något sätt knyter an till och är viktiga för 

studien. Endast artiklar som var granskade och tillgängliga i fulltext fanns med i sökningen, 

detta för att behålla en hög relevans på artiklarna. I litteraturstudien gjordes även en manuell 

genomgång av relevanta böcker på Helsingborgs stadsbibliotek.  

 

4. Avgränsningar 
Studien behandlar enbart de delar av Malmö där staden har genomgått en förtätning, inte 

eventuella villaområden och liknande. Studien behandlar också enbart offentliga utrymmen. 

Detta eftersom det är dessa utrymmen alla i staden har tillgång till. Eventuella privata 

trädgårdar och liknande bidrar på sitt sätt till en grönare stad, men kan inte utnyttjas fullt ut av 

alla stadens invånare och besökare och har därför exkluderats.  

Studien innefattar enbart intervjuer med tjänstemän inom staden och inte politiker. Anled-

ningen till att det är enbart tjänstemän som har intervjuas är delvis för att ha en avgränsning i 

arbetet. Med den politiska aspekten skulle arbetet bli betydligt större med tanke på att olika 

partier kan ha olika åsikter i frågorna och det kan därmed vara svårt att få en samlad åsikt om 

frågorna. Vid intervjuerna med tjänstemän antas de ha fått samlade riktlinjer från styrande 

politiker och på så sätt vägs de politiska åsikterna in i arbetet, men som en samlad essens 

istället för ett flertal olika åsikter.  

Arbetet är skrivet utifrån ett grönt perspektiv. Syftet med rapporten är att belysa förtätning 

och grönska i städer utifrån olika synvinklar och beskriva såväl positiva som negativa 

aspekter. Syftet är dock inte att gå till grunden med förtätning och dess fördelar samt 

nackdelar. Det tas upp ytligt eftersom det är en viktig del i helheten, men fokus ligger på 

grönskan och grönytor i städer.  

 

5. Definitioner och förklaringar 
I detta avsnitt presenteras förklaringar av ord och de olika definitioner som gjorts i rapporten. 

 

Allmän plats: Allmän plats är ett område i detaljplanen som är avsett för gemensamt behov. 

Det är endast tillåtet med enskild verksamhet tillfälligt på området. (Boverket 2014a)  
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Byggherre: Byggherre är en fysisk eller juridisk person som för egen räkning utför eller låter 

någon annan utföra bland annat byggnads- eller rivningsarbeten. (Boverket 2014c) 

 

Detaljplan: Detaljplanen är ett dokument där kommunen kan reglera mark- och vatten-

användning i ett visst område. Planen kan även användas för att pröva om ett område är 

lämpligt för bebyggelse. (Boverket 2014d)  

 

Förtätning: I denna studie definieras förtätning som en ökning av bebyggelse i ett redan 

bebyggt område. Bebyggelsen kan ske genom att obebyggda delar i området bebyggs eller att 

bebyggda områden byggs om så att mängden bebyggelse ökar. Detta kan innefatta både att 

nuvarande bebyggelse rivs och ersätts med ny eller enbart ett tillägg av bebyggelse. 

Bebyggelsen kan även ske uppåt på redan befintliga byggnader. Denna definition bygger på 

Malmö stads (2010) förklaring av förtätning i Dialog-pm 2010:2. 

 

Ekosystemtjänst: Ekosystemtjänst är fördelar ekosystem ger för människors välbefinnande 

(Naturvårdsverket 2014). I denna rapport avses framförallt de mer reglerande tjänsterna 

såsom rening av luft och vatten.  

 

Gröna väggar: Gröna väggar avser i denna rapport väggar som är konstruerade så att växter 

kan växa på dem utan att växterna behöver kontakt med marken. Denna definition bygger på 

delar av Mårtenssons, Wuolos, Franssons, & Emilssons (2014) rapport om gröna väggar. 

 

Grönplan: Med en grönplan avses en kommunövergripande plan för gröna miljöer. I denna 

kan utvecklingsförslag för gröna miljöer presenteras, dels vad det gäller grönytors storlek, 

placering och samband, dels vad det gäller grönytornas innehåll. (Malmö stad 2003) 

 

Grönytor och grönområden: Dessa ord används i denna rapport som synonymer. De 

betecknar ett begränsat område i staden som är grönskande. Storleken på området kan variera, 

det finns ingen definitiv undre eller övre gräns. Enstaka vegetativa inslag, så som ett träd eller 

en urna med växter räknas dock inte som grönyta eller grönområde. Området kan vara av mer 

formell karaktär eller mer naturlikt. Även områden med sparad natur i staden räknas in här. 

Denna definition är baserad på definitionen för grön mark som finns i Malmö stads grönplan 

(2003). 

 

Kvartersmark: Kvartersmark är all mark i detaljplanen som inte är vattenområde eller 

allmän plats. I detaljplanen framgår vilken användning som är tillåten på kvartersmarken. 

(Boverket 2014b) 

 

Översiktsplan: Översiktsplanen är ett strategiskt och visionärt dokument som alla kommuner 

ska ha enligt plan- och bygglagen. Syftet är att ge en vägledning i beslut om användning av 

mark- och vattenområden samt hur den existerande stadsmiljön ska utvecklas. Det är ett 

långsiktigt dokument som inte är juridiskt bindande. (Malmö stad 2014b) 

 

6. Resultat 
 

6.1. Disposition 
I detta kapitel redovisas resultatet från såväl litteraturstudien som intervjuerna. Under avsnitt 

6.2. Resultat empirisk studie redovisas först en kort information om Malmö och därefter, 

under andra och tredje rubriken, redovisas en sammanställning från intervjuerna. Materialet 
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från intervjuerna har bearbetats efter ämne och beskrivs utifrån planeringsnivå respektive 

implementeringsnivå. Under andra rubriken redovisas resultatet utifrån frågeställning nummer 

ett, Hur arbetar Malmö stad på planeringsnivå med att skapa en förtätad och samtidigt 

grönskande stad? Under tredje rubriken redovisas resultatet utifrån frågeställning nummer 

två, Hur implementeras grönska i Malmö stad i förtätade områden? Rådatan från intervjuerna 

återfinns i Bilaga II - V.  

 

Under avsnitt 6.3. Resultat litteraturstudie redovisas resultatet från litteraturstudien. Under 

första rubriken redovisas resultatet utifrån frågeställning nummer tre, Hur problematiseras 

kombinationen av förtätning och grönska i städer av forskare? Under andra och tredje 

rubriken redovisas resultatet utifrån frågeställning nummer fyra, Vilka lösningar på planering 

och implementering av grönska i förtätade områden ser forskare? 

 

6.2. Resultat empirisk studie 
 

Introduktion av Malmö  
Malmö är Sveriges tredje största stad med sina drygt 280 000 invånare (Statistiska 

Centralbyrån 2013). Genom förtätning och ombyggnad av den befintliga stadsmiljön beräknar 

stadsbyggnadskontoret att staden har möjlighet att växa med ytterligare 100 000 invånare. 

Förtätningen ska dessutom göra Malmö mer miljövänlig, mer attraktiv och mer socialt hållbar 

(Malmö stad 2014a). Samtidigt är kommunfullmäktiges i Malmö stad mål nummer 26 att 

malmöborna ska ha god tillgänglighet till natur-, park- och grönområden (Malmö stad u.å.d). 

Malmö stads vision är att år 2032 ha skapat ett betydligt mer grönskande Malmö. Så väl gröna 

tak som gröna väggar ska vara vanliga inslag i stadsbilden. Samtidigt har befolkningen i 

Malmö ökat kraftigt och staden har blivit tätare bebyggd (Malmö stad 2014b).  

Malmö stads arbete på planeringsnivå med att skapa en förtätad och grönskande 
stad 
Att skapa en förtätad och grönskande stad, menar samtliga av de intervjuade, är ett politiskt 

direktiv och därmed ett eget önskemål från Malmö stad. Samtidigt, understryker Åke 

Hesslekrans från planavdelningen på stadsbyggnadskontoret, ligger det i mångas intresse att 

skapa en förtätad och grön stad, framförallt för byggherrar men också organisationer som 

Boverket och Region Skåne. Även i PBL, plan- och bygglagen, finns direktiv om att bygga 

hållbart, betonar han. Gustav Aulin från strategiavdelningen på stadsbyggnadskontoret och 

John Lepic från exploateringsenheten på gatukontoret menar även att ur ett resurs- och håll-

barhetsperspektiv anses en förtätning många gånger vara en bra lösning. Samtliga intervjuade 

var även överens om att en av huvudanledningarna till att Malmö stad vill arbeta med 

förtätning är för att spara jordbruksmark. Malmö är delvis byggt på några av Sveriges bästa 

jordbruksmarker och en utbredning av staden kan komma att ta mer jordbruksmark i anspråk. 

Lepic berättar vidare att en tätbyggd stad dessutom blir mer använd och mer befolkad. Det 

blir då lättare att konkurrera ut bilarna till förmån för kollektivtrafik och cykel eftersom det 

finns ett bättre underlag för att skapa fler turer och avgångar för kollektivtrafiken och ett 

bättre underlag för cykelvägnät. Enligt Kerstin Torseke Hulthén från planavdelningen på 

stadsbyggnadskontoret prioriteras gång- och cykeltrafik på många håll i staden vid en 

förtätning. Att kunna minska trafiken är en anledning till att det ofta byggs mycket kring 

stationerna, något även Region Skåne ställer sig positiva till menar Hesslekrans. Hesslekrans 

argumenterar vidare för att förtätning gör att infrastruktur kan utnyttjas mer effektivt. 

Samtidigt påpekar Lepic under intervjuerna att det inte alltid är så lätt att utnyttja vissa 
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befintliga infrastrukturer. Till exempel ledningar är många gånger lättare att dra på åkermark 

eller annan obyggd mark och sådan infrastruktur behöver ofta byggas om vid förtätning. 

 

Malmö stad vill skapa en grön och trivsam 

miljö för stadens medborgare, hävdar 

Aulin. Både Hesslekrans och Torseke 

Hulthén menar också att det anses efter-

strävansvärt att skapa en mer grönskande 

stad. Under intervjuerna redogörs det för 

många fördelar med grönska och grönytor, 

bland annat belyser Aulin och Hesslekrans 

hälsoaspekter, rekreation, ekosystemtjänst-

er och fördelar för barn. Torseke Hulthén 

framhäver också grönskans betydelse för 

att kunna skapa mötesplatser utomhus (Bild 

2). Under intervjuerna understryker Lepic 

även en del nackdelar för grönska vid en 

förtätning. Till exempel ger en ökad be-

folkningsmängd i ett område ett ökat slitage, bland annat av grönområdena. Torseke Hulthén 

menar vidare att det blir svårare att skapa gröna områden som uppmuntrar till motion i en 

kompakt stad. Hesslekrans pekar dessutom på knut-punkter för kollektivtrafik som en speciell 

punkt där det lätt kan bli en konflikt mellan förtätning och kvantitativ grönyta. Där blir det 

ofta många människor på en liten yta och det är många funktioner som ska finnas. I dessa fall, 

menar Hesslekrans, arbetar Malmö stad med att skapa mer kvalitativ grönska.  

 

Samtliga av de intervjuade nämner under intervjuerna att för att kunna arbeta med att skapa en 

förtätad och grönskande stad finns översiktsplanen för Malmö. I denna är tät och grön stad 

ledord och det finns vägledningar för att skapa bland annat detta. Aulin redogör vidare för att 

det även finns olika fördjupningar och tillägg samt pågående projekt där förtätning i 

kombination med grönska tas upp. Hesslekrans och Torseke Hulthén betonar dock att över-

siktsplanen är relativt ny och det finns inga klara riktlinjer för hur arbetet med strategier i till 

exempel detaljplaner ska gå till och vad som exakt menas med en tät och grön stad. Detta är 

något som det arbetas med på bland annat planenheterna. Hesslekrans belyser även att arbete 

pågår med att undersöka om och hur ekosystemtjänster går att använda på detaljplanenivå. 

 

Lepic förklarar under intervjuerna att gatukontoret håller på att uppdatera grönplanen från 

2003. Sedan 2003 har flera nya fördelar med grönytor blivit aktualiserade och behöver 

belysas, bland annat ekosystemtjänster och hälsoaspekter. En annan aspekt som tas upp i 

grönplanen, påtalar Lepic, är rättvis fördelning av grönytor. Tanken med grönplanen är bland 

annat att skapa en mer operativ handlingsplan med förslag på hur det går att få olika moment 

att fungera. Bland annat ska den ta upp frågor som slitage, ekonomi och hur detta ska 

tillgodoses. Syftet är att det ska gå att använda dokumentet i den löpande verksamheten, där 

informationen och insatserna behövs.  

  

Lepic berättar vidare att i arbetet med den nya grönplanen diskuteras kompensations-

plantering. Detta innebär att om något grönt tas bort ska detta kompenseras genom att det 

planteras något annat grönt, på samma plats eller på en annan plats. Det är dock mycket av en 

kostnadsfråga och kompensationen får ofta ske någon annanstans, vilket gör att frågan blir 

betydligt mer komplicerad i många fall, menar Lepic. Hesslekrans och Torseke Hulthén 

belyser under intervjuerna att för kvartersmark finns ett politiskt direktiv att grönfaktorn ska 

Bild 2. Grönytor kan ge en plats för möte och vila i staden. Barcelona. 

Foto: Författaren. 
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användas. Under intervjuerna lyfter även Lepic fram att för att en princip ska gå att arbeta 

efter och ge tyngd i argumentationer är det viktigt att den är politiskt antagen. Grönfaktorn 

utgår främst från ekosystemtjänster och bygger på att olika typer av grönska och mark poäng-

sätts utifrån olika kriterier, enligt Torseke Hulthén. Utifrån detta beräknas den ekoeffektiva 

ytan för fastigheten. Den ekoeffektiva ytan divideras därefter med den totala ytan för 

fastigheten. Detta ger ett tal som bör vara över en viss nivå för bostadshus och en annan nivå 

för kontorslokaler. På så sätt ska en tillräcklig mängd kvalitativ grönska erhållas.   

Lepic, Hesslekrans och Torseke Hulthén förklarar vidare att för förskolor finns det höga krav 

på utemiljön och där används ett verktyg som kallas lekvärdesfaktor. Verktyget är inriktat på 

kvaliteter i utemiljön och används framförallt vid mindre utemiljöer, menar Lepic och 

Hesslekrans. Under intervjuerna uppkom önskemål från Lepic om ett liknande verktyg för 

grönytor. För att arbeta med kvaliteten på grönytorna i staden används istället de åtta olika 

parkkaraktärerna 1som Grahn sammanfattat samt en förenklad variant av dessa, berättar Lepic.  

Det finns inga tydliga riktlinjer för hur kriterier ska användas för att väga graden av förtätning 

mot gröna miljöer, menar Hesslekrans, men det pågår enligt Torseke Hulthén arbete med att 

ta fram bra kriterier. Lepic berättar vidare att bedömningar ofta görs från fall till fall och 

innebär många gånger förhandlingar mellan olika intressenter. Alla inblandade bevakar sina 

frågor, vilket leder till att det blir en del kompromisser. Det kan även finnas politiska beslut 

som spelar in.  

Hesslekrans förklarar under intervjuerna att vid nybyggnation av ett område där staden äger 

marken är det stadsbyggnadskontoret och gatuförvaltningen som arbetar fram förslag för 

grönska och grönytor i området. Han och Torseke Hulthén berättar vidare att i de fall staden 

inte äger marken är det byggherren eller fastighetskontoret som är beställare av detaljplanen. 

Ofta tar stadsbyggnadskontoret initiativ för gestaltning av området och arbetar på så sätt in 

förslag till grönska. Det sker även en diskussion med inblandade aktörer kring grönskan. Vid 

större projekt, förklarar Lepic, finns det oftast en projektgrupp med olika aktörer och 

tjänstemän från stadens förvaltningar som arbetar tillsammans. Vid enklare projekt finns det 

inte lika många representanter och det kan vara enbart gatukontoret eller stadsbyggnads-

kontoret som är representerade som förvaltningar från staden. Beroende på projekt finns olika 

personer och avdelningar representerade i projektgruppen. Hesslekrans berättar vidare att i 

dessa diskussioner är bland annat översiktsplanen, den fördjupade översiktsplanen och 

planprogram viktiga. Dessa dokument är antagna politiskt, vilket ger dem en större tyngd i 

argumentationer. I de fall det redan finns en detaljplan är det gatukontoret som har möjlighet 

att försöka få mer grönska i området. Torseke Hulthén berättar vidare att innan detaljplanen 

skapas finns det en process där bland annat allmänheten får tycka till. Stadsbyggnadsnämnden 

beslutar sedan om detaljplanen. Det kommunala planmonopolet innebär att stadens politiker i 

sista hand har avgörandet. Dock kan protester och liknande ske från allmänheten om ett 

missnöje finns kring något särskilt och beslut omprövas. 

Gatukontoret försöker att föra in grönska i varje nytt projekt, menar Lepic. Det finns dock 

tillfällen när det är mer eller mindre enkelt anser han. Det lättaste är när alla inblandade i 

projektet är med redan från början. Det är då lättare att använda sig av och ta hänsyn till väg-

ledningar och styrdokument som finns. Om detaljplanen däremot redan är gjord och politiskt 

förankrad innan exempelvis gatukontoret kommer in i bilden är det svårare att påverka planen 

och få in mer grönytor.  

                                                 
1 De åtta parkkaraktärerna bygger egentligen på nio olika karaktärer, där den nionde är tillgänglighet och närhet. 

Exempel på de övriga åtta karaktärerna är rofylld, vild och artrik. (Grahn 2007) 
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På sina egna fastigheter är fastighetsägarna med och bestämmer kring exempelvis gröna 

väggar, enligt Torseke Hulthén. Ofta sker en diskussion om detta tillsammans med fastighets-

ägaren där denna bland annat får information och exempel kring fördelarna med gröna 

väggar. Det finns flera fördelar med grönska i det område som bebyggs, även för bygg-

herrarna. Till exempel kan bostadshus bli lättare att hyra ut eller sälja. 

 

Lepic, Hesslekrans och Torseke Hulthén menar under intervjuerna att kostnaden för att skapa 

grönytor många gånger bekostas delvis av byggherren och delvis av staden. Detta kan variera 

något beroende på projekt och förutsättningar. Skötsel av grönytor som är på allmän plats, 

förklarar Torseke Hulthén, ansvarar senare staden för, medan skötsel av grönytor på tomtmark 

ansvarar byggherren för. Lepic berättar även att gatukontoret arbetar med att försöka få 

exploatörer och byggherrar att ta ansvar för grönytorna i samband med byggnation. Fler 

bostäder innebär fler människor som ska nyttja grönytorna och ibland kan dessutom grön-

ytorna ha blivit mindre vid förtätningen. Fler människor innebär även ett större slitage på 

grönytorna. Det är dock inte alltid exploatörer är villiga att bekosta upprustning av grönytor 

på eller i närheten av det område som bebyggs, menar Lepic. Vidare berättar Lepic att ett 

problem även finns i stadens ytterområden, där det kan vara svårt att hitta intresserade 

exploatörer. 

Malmö stads arbete med att implementera grönska i förtätade områden 
Metoderna som Malmö stad använder sig av för att skapa gröna miljöer i samband med 

förtätning av staden varierar från projekt till projekt, menar Lepic. Ekonomin styr till viss del, 

men de prövar även olika metoder för att se vad som fungerar och för att ha något att referera 

till senare. Torseke Hulthén berättar under 

intervjuerna att parkeringshus ibland används för 

vertikal grönska. Fördelen med att använda 

parkeringshus är att de inte behöver lika många 

fönster som vanliga hus. Lepic påtalar dock 

nackdelar med gröna väggar (Bild 3). Även om 

de sparar markyta, så skapas dyra och artificiella 

lösningar som kräver mycket arbete, menar han. 

Torseke Hulthén hävdar även att det är lätt att 

det blir mycket fokus på vertikal grönska och 

gröna tak, det behövs också större grönområden 

för att skapa kvalitet. Under intervjuerna redogör 

Lepic för att det finns analyser som visar att 

kvalitativa grönytor bör vara minst 150 x 150m2. 

Är de mindre går det inte att skapa en mångsidig, kvalitativ grönyta. Det blir då istället en 

grön lunga, något annat i staden.  

 

Det arbetas ganska mycket med pocket parks, fickparker, i Malmö, anser Torseke Hulthén. 

Likaså arbetas det mycket med grönska på allmän plats, till exempel gator och torg. I dessa 

fall är det ofta träd och trädrader. Hesslekrans menar att träd är viktiga i den urbana miljön 

eftersom de är hälsobringande och rogivande. De kan också matcha den urbana skalan på ett 

bra sätt. För att få träden att trivas i stadsmiljö har försök gjorts med skelettjord, berättar 

Lepic. Detta hjälper rötterna att få både luft och vatten, något som annars kan vara en 

bristvara i stadsmiljön. Ofta dräneras vatten bort och jorden blir kompakterad. Samtidigt 

betonar Torseke Hulthén att det är viktigt att stadens grönska inte enbart består av trädrader, 

utan att det också finns platser med mer grönska. 

 

Bild 3. Grön vägg. Helsingborg. Foto: Författaren. 
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Regndiken med skelettjord är en annan sak Malmö stad har prövat i samband med 

dagvattenhanteringen, belyser Lepic. Dessa diken gör, till skillnad från vanliga diken, att 

vattnet hålls kvar ett tag innan det leds vidare till exempelvis en brunn. I regndikena finns 

lägre och varierad vegetation, vilket ger ett mervärde jämfört med att enbart använda gräs. 

Vissa projekt kan vara svåra att få igenom, menar Lepic. Det finns riktlinjer hur vissa saker 

ska eller bör vara. Många gånger behöver dessutom ledningsomläggningar göras till exempel 

för att inte störa trädrötter och liknande. 

Det finns, enligt Aulin, Hesslekrans och Lepic, flera bra exempel i Malmö på hur förtätning 

har gjorts samtidigt som området blivit grönare. Hesslekrans och Lepic belyser Hyllie som ett 

exempel. Tidigare var marken Hyllie ligger på odlad mark, berättar Hesslekrans, vilket ofta 

innebär en monokultur. Sedan ombyggnationen, menar han, finns det mer variation i grönskan 

och det är mer tillgängligt för besökare. Eftersom området är så pass nybyggt finns det dock 

inga utvärderingar av det ännu. Generellt, anser Aulin och Lepic, saknas det ett bra verktyg 

för att utvärdera om ett område har blivit både förtätat och grönt på ett tillfredsställande sätt. 

Enligt Torseke Hulthén används grönytefaktorn och likaså följs det upp om mängden 

hårdgjord yta har ökat eller minskat jämfört med tidigare. Malmö stad ingår även i något som 

kallas Miljöbyggprogram SYD2, berättar Hesslekrans. Under intervjun påtalar Hesslekrans att 

det kan finnas någon form av utvärderingsverktyg i samband med detta program. 

Lepic anser att överlag blir de stora projekten bättre än de små vad det gäller grönytor. I de 

små projekten är det lättare att skjuta undan grönytefrågan. I nästan alla fall av förtätning som 

skett tidigare i Malmö, menar Aulin, så har grönskan fått för lite utrymme och har 

kompenserats dåligt. Torseke Hulthén berättar vidare att det inte är alla gånger som det blir så 

mycket grönska som önskat vid bebyggelse. Det finns också många grönytor som inte 

används för att de är för tråkiga och som skulle behöva rustas upp, anser Lepic. Detta blir lätt 

ett problem då det inte finns pengar för att rusta upp parkerna. Lepic och Torseke Hulthén 

menar att istället kan förslag komma att använda utrymmet till förtätning. Det finns nästan 

alltid ett behov av mark till bland annat förskolor, förklarar Lepic. Samtidigt behövs det fler 

grönytor när det blir fler människor i ett område, menar Torseke Hulthén. Bor det många 

människor i ett område blir också de ”tråkigare” parkerna viktiga. Det är lättare när 

parkeringsplatser och liknande bebyggs, anser hon. Då försvinner inte grönytor på samma 

sätt.  

 

Förtätning innebär ofta att det bli fler människor på samma plats, vilket ökar grönytornas 

betydelse, menar Aulin och Torseke Hulthén. Hesslekrans diskuterar även ett tröskelvärde där 

en viss grad av förtätning innebar att grönytorna blir allt viktigare. Fler människor på samma 

yta gör också att användningsmönster för grönytorna ändras. Lepic menar att för att kunna 

skapa en fungerande stad som är både tät och grön är målet att tillgodose olika behov och 

skapa områden som har flera funktioner. Exempelvis ska en park kunna fungera på flera sätt, 

året runt och för flera olika behov. Hesslekrans påpekar att ofta har planeraren en ”idealbild” 

av hur samhället ser ut och fungerar, men i verkligheten gör människor på olika sätt och 

använder ytorna på sitt eget sätt. Här behöver den som planerar tänka utifrån dem som ska 

använda grönytan. Vidare diskuterar Hesslekrans och Torseke Hulthén att samnyttja ytor. 

Detta är ett alternativ som har både för- och nackdelar. Ett exempel skulle kunna vara en 

förskola som utnyttjar en närbelägen park. Torseke Hulthén påpekar dock att om parker får 

flera funktioner slits de mer. Detta är viktigt att ta med i planeringen och är något som inte 

alltid finns i tankegångarna, anser Torseke Hulthén.  

                                                 
2 Miljöbyggprogram SYD är program för att stimulera ett mer ekologiskt hållbart byggande. Programmet är ett 

samarbete mellan Malmö stad, Lunds kommun och Lunds universitet. (Miljöbyggprogram SYD, u.å.) 
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Grönytornas funktioner vid förtätning arbetar gatukontoret en hel del med just nu, berättar 

Lepic. Kvalitet och Grahns åtta parkkaraktärer diskuteras mycket, liksom ekosystemtjänster. 

Många grönytor saknar kvalitet och fungerar inte fullt ut. Även synsättet i Malmö stad på 

grönytor har gatukontoret funderat över, anger Lepic. Ofta materialiseras grönytorna och blir 

till objekt som ska skötas, här är en gräsmatta- den ska klippas. Att det är något som faktiskt 

är levande glöms lätt bort. Istället har de på gatukontoret försökt att börja tänka på det som 

något som odlas. Här odlar vi park, här odlar vi gräsmatta. Detta ändrade synsätt på grönytor 

gör kanske att värderingen av dem ökar och i förlängningen att grönytorna behöver tas om 

hand lite mer, på ett sätt som tar hänsyn till att det är levande, menar Lepic. Detta kräver dock 

att tankesättet finns med hela vägen. I dagsläget upphandlas skötsel, så tankesättet måste 

finnas hos dem också. Inte bara som något som sägs, utan så att alla förstår hela innebörden 

av det. 

Att försöka få människor att ta ansvar för sin närmiljö är också viktigt, anser Lepic. Torseke 

Hulthén menar att det står i bland annat översiktsplanen att Malmö stad ska sträva efter att 

bygga hållbart och då även socialt hållbart. I vissa områden pågår stadsodling och 

utomhusaktiviteter, berättar hon. Det ökar tryggheten, som är en viktig faktor, i området. Det 

ska finnas folk ute och bottenvåningarna ska vara levande. För att lyckas med att skapa social 

hållbarhet är grönska viktigt, delvis för hälsoaspekterna men också för att skapa mötesplatser.   

Något annat som gatukontoret har börjat arbeta med är att ta tillvara på biomassan i grön-

ytorna, förklarar Lepic. Skogsskötseln har gjort detta länge, men i parker städas det upp i 

mycket större utsträckning. Det ska vara fint. Att spara biomassa går dock att göra på ”fina” 

sätt också, anser Lepic. Numera får löv ligga kvar i större utsträckning och ris samlas ihop för 

att läggas i speciella faunadepåer där smådjur kan bo. Nackdelen med detta är att det kostar 

mer jämfört med att bara samla ihop allt och köra iväg det. Samtidigt, menar Lepic, ger det ett 

mervärde och fler arter. Försök görs att engagera skolbarn till att hjälpa till i parkerna nära 

skolorna med detta, men det är olika från fall till fall hur det ser ut och fungerar. Något som 

dock är viktigt när till exempel skolbarn engageras till att göra något, är att driftsentreprenörer 

och skötselansvariga vet vad som händer och varför, menar Lepic. 

  

6.3. Resultat litteraturstudie 
 

Problematisering av förtätning och grönska i städer 
Redan under antiken användes naturen som ett inslag i staden. Fenomenet har därefter 

blommat upp i vissa städer under historiens gång, för att sedan nästan försvinna bort. I dagens 

samhälle med expansioner och förtätningar har stadens grönska ofta mer och mer spätts ut 

(Jim 2004). Baycan och Nijkamp (2012) menar vidare att andelen grönyta verkar minska i 

förhållande till andelen yta med bostäder. Mellan 1980 och 1990 gjordes en undersökning i 

Sverige som visade att sammanlagt försvann mark motsvarande en fotbollsplan varje dag från 

de centrala parkerna i de tio största städerna. Denna mark användes många gånger för att 

förtäta staden (Boverket 2002). En studie gjord i Europa av Fuller och Gaston (2009) visar 

också att tillgången på grönytor snabbt kan minska i samband med att städer växer. Samtidigt 

anses just grönska och att göra kompakta städer grönare som en huvudingrediens för att skapa 

en levande och hållbar stad (Boverket 2002; Jim 2004). Många gånger pekar även politiska 

direktiv på grönytor som ett sätt att minska problemen med att bo i städer, menar Fuller och 

Gaston (2009). På samma gång menar en del forskare att grönska är en nödvändig del för en 

hållbar stad, men inte tillräcklig på egen hand (Baycan & Nijkamp 2012; Jim 2004).  
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Kompakta städer tenderar att möta fler problem och begränsningar i att skapa grönytor än vad 

glesare städer gör, menar Jim (2004). Den täta sammansättningen av byggnader och gator i 

kompakta städer medför många gånger att utrymmet som lämnas kvar för vegetation inte är 

särskilt stort. Den förtätade staden kräver därför en annorlunda inställning till grönska än vad 

den glesare staden behöver (Jim 2004). Å andra sidan finns det forskning som menar att det är 

ofta inte hela potentialen av grönytor i städer inses, vilket innebär att användning, underhåll 

och design inte blir bästa möjliga (Baycan & Nijkamp 2012). Försök har gjorts för att 

uppskatta värdet av grönytor, bland annat genom att titta på hur mycket människor är beredda 

att betala för exempelvis en promenad i en park (Nordmalm, Sandberg, Berggren & 

Emanuelsson 1999). Det behövs dock fler kostnads-nyttoanalyser av förtätning i städer för att 

studera sambanden mellan grönska och förtätning närmre, anser Fuller och Gaston (2009). 

Likaså behövs det verktyg för att kunna studera samband och effekter av biologisk mångfald, 

välfärd och ekonomiska faktorer, menar de. 

 

Det finns tydliga fördelar med förtätning av städer. Transportkostnader minskar, samarbeten 

och kommunikation blir lättare och stordriftsfördelarna ökar (Boverket 2002; Fuller & Gaston 

2009). Å andra sidan anses den glesare staden ha bättre förutsättningar för en lokal försörjning 

av livsmedel och kretsloppsanpassad vattenhantering. Det finns enligt Boverket (2002) delade 

meningar om vilken typ av stad som är mest hållbar, beroende på hur just hållbarhet 

definieras. Den täta, dynamiska staden har sina fördelar likväl som den glesare staden med 

större möjligheter till en lugnare och grönare miljö. Behoven och kraven på staden skiljer sig 

från person till person och kan dessutom variera under livets gång (Boverket 2002). Boverket 

menar i sin rapport Hållbar utveckling av städer och tätorter i Sverige – förslag till strategi 

att det finns fyra olika dimensioner för att nå en hållbar utveckling. Dessa dimensioner är 

ekonomisk, social, kulturell och ekologisk. För att få en hållbar utveckling av städer och 

tätorter krävs det att det finns en utveckling i alla dessa dimensioner, vilket i sin tur kräver ett 

helhetstänkande (Boverket 2004). 

 

Den urbana livskvaliteten är en alltmer viktig faktor för många bostadsområden i städer, 

menar Baycan och Nijkamp (2012). Många stadsbor tenderar att söka sig till områden där de 

kan återhämta sig från stress och leva ett avspänt liv. Tillgänglighet och kvalitet på grönska i 

staden bidrar till livskvaliteten för stadens invånare (Baycan & Nijkamp 2012) och forskare 

menar att kontakt med urban biologisk mångfald kan tolkas som en indikator på livskvalitet 

(Fuller & Gaston 2009). Svenska Naturskyddsföreningen och Centrum för Biologisk 

Mångfald menar dock att det råder ett underskott på gröna miljöer i tätorter (Nordmalm et al. 

1999). I takt med att städer växer och människor blir mer avskärmade från den verkliga 

naturen blir stadens grönytor substitut för den dagliga kontakten med natur. Detta leder till att 

det är viktigt att i städer upprätthålla såväl kvantitet som kvalitet av grönytor, menar Fuller 

och Gaston (2009). Många städer har dessutom de senaste årtiondena försummat underhållet 

av grönytor och dess socioekonomiska värde. Det saknas ofta information om grönytors 

kvalitet och kvantitet i städer. För att kunna utveckla och förvalta grönytorna behövs därför 

bland annat mer information om detta (Baycan & Nijkamp 2012).  

 

Grönytor i städer har flera fördelar, bland annat fysiska och psykiska hälsoaspekter, sociala, 

ekologiska och stadsplaneringsmässiga (Baycan & Nijkamp 2012; Fuller & Gaston 2009). 

Grönska i städer kan fungera som landmärken och dela upp staden i greppbara delar, 

samtidigt som grönskan binder ihop hela staden till en helhet. Kvaliteten på grönytor bidrar 

till stadens skönhet och identitet (Baycan & Nijkamp 2012; Boverket 2002). Detta kan i sin 

tur förbättra stadens attraktionskraft för boende, arbetande, turister och investerare, menar 

Baycan och Nijkamp (2012). På så sätt kan grönskan i städerna bidra positivt till stadens  
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konkurrenskraft (Bild 4). Samtidigt kan 

kvaliteten på grönytorna snabbt förändras 

och bli ett problem bland annat på grund av 

vandalism. Grönområden som finns centralt 

i städer har dessutom en hög användning 

och slits på så sätt snabbare (Baycan & 

Nijkamp 2012). Grönska i städer kan också 

skapa rädsla och otrygghet hos människor 

(Boverket 2002). 
 

En annan aspekt på grönytor i städer är 

fördelningen. Det är inte alla gånger 

grönområden i städer är rättvist fördelade. 

Tillgången kan bero på bland annat 

inkomst, etnisk tillhörighet, kön eller ålder på dem som bor i området. Detta har de senaste 

tjugo åren uppmärksammats i USA, där studier visar att låginkomsttagare och etniska 

minoriteter har sämre tillgång till grönytor än vita eller mer förmögna personer (Wolch, Byrne 

& Newell 2014). När områden rustas upp och får nya grönytor finns det risk att 

bostadskostnaderna och fastighetsvärdena ökar. Detta kan leda till att människor som bor i 

området inte längre har möjlighet att bo kvar och därmed måste flytta. För att undvika detta 

fenomen måste de som planerar grönytorna vara noga med att skapa både social och 

ekologisk hållbarhet. Möjligheten finns annars att de personer som grönytan skapades för att 

passa inte kan bo kvar, utan ersätts av nya personer. Ett sätt för att undvika detta problem 

menar Wolch, Byrne och Newell (2014) är att göra området ’precis tillräckligt grönt’ (eng, 

’just green enough’). Med denna balansakt ska områdena inte bli så attraktiva att de som bor i 

där inte har möjlighet att bo kvar. Detta medför dock att planerare och lokala intressenter 

måste anpassa sig efter de som bor i området och deras behov istället för exempelvis 

konventionell stadsplanering eller ekologiska aspekter (Wolch, Byrne & Newell 2014). 

 

Just de ekologiska aspekterna och städernas biologiska mångfald räknas annars som en av 

fördelarna med grönytor i städer (Baycan & Nijkamp 2012; Fuller & Gaston 2009; Jim 2012; 

Nordmalm et al. 1999). Många gånger betraktas städer som om de inte har någon biologisk 

mångfald. Exploateringen gör att asfalt och betong tar över tidigare naturområden och 

barriärer uppstår, menar Nordmalm et al. (1999). De formella grönytorna har dessutom ofta 

en liten mångfald av arter. Ett exempel på sådana grönytor är de stora, öppna gräsmattor som 

ofta finns kring bland annat bostadsområden, köpcentrum och trafikleder. De har en grön 

gräsmatta som botten, men bristen på variation av grönska i form av träd, blommor, buskar 

och högre gräs begränsar mångfalden, anser Nordmalm et al. (1999). Dessa enorma gräs-

mattor är ett spår från 30-talet när de nya ledorden var luft och ljus, som en motkraft till de 

trånga och mörka kvarteren som fanns då. Det finns dock tillfällen när staden skapar sina egna 

unika biotoper med sina speciella karaktärsväxter. Stadens klimat skiljer sig från den 

omgivande landsbygdens klimat. Mark och byggnader tar upp och avger värme, vilket medför 

att det oftare är mildare klimat i städerna. Detta gör i sin tur att sydligare arter har bättre 

möjligheter att klara sig i städer i de fall där just temperaturen är avgörande (Nordmalm et al. 

1999).  

 

För att kunna bevara den biologiska mångfalden i städer och kunna utnyttja fördelarna med 

inhemska arter behövs en samverkan mellan forskare, praktiker och beslutsfattare (Jim 2004, 

2012). Tankesätt och barriärer måste brytas, menar Jim (2004). Att se grönska i städer som en 

oumbärlig infrastruktur skulle kunna förändra sättet att se på grönska. Ett synsätt som är mer 

Bild 4. Grönska kan förhöja värdet i stadsmiljön. Belgrad, Serbien. 

Foto: Författaren. 
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ekologiskt skulle dessutom medföra en annan design av grönytorna, till exempel ett väl 

sammanhängande nätverk av grönytor, anser Jim (2012). Att skapa grönområden som har 

kontakt med naturen som omger staden har flera funktioner och fördelar, bland annat ger det 

bättre förutsättningar för att upprätthålla en biologisk mångfald i staden. Det kan också öka 

förutsättningarna för människors dagliga kontakt med natur, vilket i sin tur påverkar hälsan 

(Nordmalm et al. 1999). Egenskaper som placering, storlek, form på grönytor samt avstånd 

till och kontakt med andra grönområden kan också användas för att förbättra grönytornas 

ekosystemtjänster (Jim 2012). 

 

De naturliga områden med högt ekologiskt värde som redan finns i staden blir ofta 

bortglömda och så småningom förstörda. Ibland kompenseras detta genom att det skapas nya 

grönområden i städerna. Nackdelen med det är dock dels att marken måste förberedas, ofta till 

en hög kostnad, dels att de naturliga arter som fanns på platsen ersätts med stereotypa och 

enkla parkväxter. Dessa växter har i sin tur inte samma ekosystemfördelar som den 

ursprungliga vegetationen hade, menar Jim (2012). Naturen i staden måste ofta existera på 

mänskliga villkor, anser han. Den förenklas, tämjs, likriktas och snyggas till. Denna attityd till 

grönska har, enligt honom, förstört naturplatser av högt ekologiskt värde. Svenska 

Naturskyddsföreningen och Centrum för Biologiskt Mångfald anser att staden vissa gånger 

kan ha både en större artrikedom och ett större antal individer än miljön som omger staden, 

om förutsättningarna i bland annat parker och trädgårdar tas tillvara på. I såväl den 

internationella konventionen om biologisk mångfald från Rio 1992 som i plan- och bygglagen 

från 1996 betonas vikten av att värna om den biologiska mångfalden i bebyggd miljö 

(Nordmalm et al. 1999).  

 

Att socioekonomiska fördelar ger kostnader för miljön är ett välkänt faktum skriver Jim 

(2004), däremot inte att miljöfördelar ska kunna ge samhällsekonomiska kostnader. Detta 

anser han dock att det är dags att börja acceptera. Det finns likväl en tröghet i att hålla fast vid 

gamla traditioner och tekniker, vilket innebär ytterligare svårigheter. Både Boverket (2002) 

och Jim (2012) menar att det är möjligt för städer att vara både kompakta och gröna, men för 

att uppnå detta behöver arbetet genomsyras av kvalitet och uppmärksamhet inom alla 

delområden av urban grönska. Det är även viktigt att i arbetet bevara stadens själ och identitet 

i arbetet (Boverket 2002).  

Planering av grönska i förtätade områden i städer 
För att på ett systematiskt sätt kunna skapa en grönare stad är den fysiska planeringen och de 

underlag som tas fram i samband med den viktiga verktyg, menar Nordmalm et al. (1999). 

Bra genomförda inventeringar, översikter och analyser ger förutsättningar för en systematisk 

förstärkning av grönskan i staden (Nordmalm et al. 1999) samt en bra ram och kraft i arbetet 

(Jim 2012). Det saknas dock bland annat strukturer och verktyg för planering, implementering 

och underhåll i många grönyteprojekt (Baycan & Nijkamp 2012; Jim 2004). Många gånger är 

planeringen av grönytor i staden även uppdelad (Baycan & Nijkamp 2012). För att kunna 

knyta ihop de ofta många önskemål och strävanden för grönska i städer krävs en övergripande 

grönplan. I denna behövs specifika rekommendationer om var grönytor ska finnas, vad de ska 

innehålla och vilka funktioner de ska ha, menar Jim (2004). Transparenta planeringsstrategier 

som är grundade på såväl ansvar som förtroende är väsentliga för en bra hantering av grönytor 

(Baycan & Nijkamp 2012).  

 

För att kunna göra ett bra arbete behövs också samordning mellan olika aktörer och 

intressenter. Det är därför betydelsefullt att skapa ett gott samarbete med dessa. Det finns 

ibland en brist på kunskap om grönytors värde för stadens invånare och konflikter kan uppstå 
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mellan olika intressenters önskemål (Baycan & Nijkamp 2012). Av denna anledning är det 

viktigt att åsikter från bland annat landskapsarkitekter och arborister vägs in i diskussionerna 

och tas på allvar, anser Jim (2004). Baycan och Nijkamp (2012) menar att genom samarbete 

mellan olika aktörer kan de bästa delarna från såväl planer som praktik kombineras. 

För att skapa ett bra system för planering och underhåll av grönytor behövs inte enbart ett 

integrerat och samordnat system, utan också ett aktivt deltagande av samhället (Baycan & 

Nijkamp 2012; Jim 2004, 2012; Nordmalm et al. 1999). Att engagera stadens medborgare i 

arbetet med grönplanering kan göra både att arbetet upplevs som mer relevant och att det blir 

mer välkomnat (Jim 2012). Hur medborgare engageras i stadens grönplanering kan skilja sig 

mellan olika städer, från formella lösningar till olika grupper av medborgare som har en viktig 

roll i olika delar av planeringen och skötseln av grönytor (Jim 2004). Kunskapen och 

medvetenheten om vikten av allmänhetens deltagande, användaransvar och ett bra underhåll 

för att skapa säkra och attraktiva grönytor ökar, liksom kunskapen och medvetenheten om att 

detta är förutsättningar för en hållbar stad, menar Baycan och Nijkamp (2012).  

Det är bra att försöka föra in åtgärder för skapa fler gröna miljöer, eller öka kvaliteten för 

befintliga gröna miljöer, varje gång en förändring i markanvändning övervägs (Nordmalm et 

al. 1999). Vid utveckling av nya områden är det en fördel att försöka passa in det aktuella 

områdets grönytor med den stadsövergripande planen för grönytor, menar Jim (2004). Ett lag-

stadgat beslut om var framtida grönytor ska finnas i nya eller blivande ombyggda områden är 

ännu bättre. Det är alltid bättre att i förhand planera för grönytor och avgöra hur stor andel av 

området som ska vara just grönytor. I efterhand är det lätt att det blir både rörigt och in-

effektivt att försöka föra in grönytor. Att omvandla en bebyggd mark till grönytor är dessutom 

många gånger en både utdragen och dyr historia, anser Jim (2004).  

 

Det finns inget enkelt sätt att skapa grönplaner och gröna strategier som passar för alla. Det 

finns däremot flera goda exempel som kan användas och ge inspiration, menar Baycan och 

Nijkamp (2012). Grönplaner i städer måste utvecklas lokalt för att kunna tillgodose de lokala 

behoven och bidra till att uppnå hållbarhet. En viktig uppgift är att innefatta sociala och 

kvalitativa kriterier i detta arbete (Baycan & Nijkamp 2012). 

Ett sätt att förbättra den stadsövergripande planen för grönytor menar forskare är att göra en 

utvärdering av de ekologiska värden som finns i staden. På detta sätt skulle det lättare gå att 

skydda områden med högt ekologiskt värde, bland annat i områden som ska bebyggas (Jim 

2004, 2012). Det är också viktigt att arbeta förebyggande med att skydda områden med högt 

ekologiskt värde. Detta kan exempelvis göras genom en bevarandeplan. En sådan plan bör ta 

upp hur egenskaper som flora, fauna, mark och vatten ska försöka bevaras (Jim 2004). En 

bevarandeplan skulle också kunna hjälpa att hitta en bra fördelning av grönytor och 

förtätning, menar Fuller och Gaston (2009). Något som också kan underlätta vid planering av 

grönytor är en databas med aktuella och potentiella grönområden. Dessa områden bör vara 

bedömda utifrån typ och ekologiska värden. En sådan databas kan också användas för att 

skydda specifika typer av natur som träd (Jim 2004). En metod som ibland används i städer är 

kompensationsprincipen. Kompensationsprincipen innebär att förstörda naturvärden ska 

kompenseras, på plats eller på en närbelägen plats. Det är den som förstör naturvärdena som 

ska kompensera förlusten. Syftet med denna princip är bland annat att få exploatörer att 

minimera ingrepp som förstör naturvärden. Principen kan till exempelvis användas vid 

förtätning för att inte minska den totala grönarealen (Nordmalm et al. 1999). 

 

Enligt Baycan och Nijkamp (2012) är mängden grönytor den mest betydelsefulla faktorn för 

planering och underhåll av grönytor i städer. Denna tillgång är också viktig för såväl 
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livskvaliteten för stadens invånare som ekologisk hållbarhet. På grund av detta menar Baycan 

och Nijkamp (2012) att nöjdheten hos stadens invånare är en av de mest betydelsefulla 

parametrarna i hur bra grönyteplaneringen blivit. 

Ytterligare en viktig fråga om grönytor i städer är finansiering. Detta kan ske på flera olika 

sätt, privata sektorn kan gå in och sponsra eller verksamheter i grönområdet, som café eller 

cykeluthyrning, kan bidra. Många gånger är dock finansieringsmöjligheterna begränsade 

(Baycan & Nijkamp 2012). En del forskare menar att grönska i städer måste bygga på ett 

samarbete mellan det privata och det offentliga. Mark behöver avsättas till grönytor och 

resurser behövs för såväl anläggning som skötsel (Jim 2004). Viktigt är dock att det finns en 

stabil och transparent finansiering (Baycan & Nijkamp 2012). Entréavgifter är ett alternativ 

som ibland diskuteras, enligt Nordmalm et al. (1999), men eftersom det strider mot principen 

om en allmän och öppet plats som är tillgänglig för alla är det sällan ett bra alternativ. En 

annan metod som har diskuterats är miljöavgifter. Dessa ska kunna både skydda och stärka 

grönskan i kommuner och städer. Det finns dock inga modeller för hur detta skulle kunna gå 

till och bland annat Svenska Naturskyddsföreningen och Centrum för Biologisk Mångfald 

ställer sig tveksamma till om det är en bra metod. De bästa och starkaste medlen för att styra 

markanvändningen menar de istället är den kommunala planeringen, markägande och makten 

över den lokalpolitiska processen (Nordmalm et al. 1999).  

Implementering av grönska i förtätade områden i städer 
Det kan vara svårt att skapa intressanta, gröna miljöer i städer med tät bebyggelse där 

människor och växtlighet kan mötas (Nordmalm et al. 1999). Trots detta är det inte alls 

omöjligt att hitta nya, innovativa möjligheter för grönska i städer genom att tänka utanför 

ramarna, anser Jim (2012). I tätbebyggda områden kan det vara brist på markyta som går att 

använda till planteringar. Grönska kan då istället anläggas på väggar och tak (Jim 2012; 

Nordmalm et al. 1999). Ofta går det att få en större yta vegetation per kvadratmeter om 

väggar utnyttjas. På så sätt kan en stor yta 

täckas med vegetation, vilket också förbättrar 

många ekosystemtjänster så som rening av luft 

och justering av klimat, menar Nordmalm et 

al. (1999). En annan fördel med växtlighet på 

väggar är att problem med klotter undviks, 

liksom saneringskostnaderna för att ta bort 

klottret. En nackdel med vegetation på väggar 

är dock det praktiska. Fasaderna behöver 

ibland underhållas på olika sätt och vegetation 

leder till merkostnader (Bild 5). Det finns viss 

utrustning för att hantera detta (Nordmalm et 

al. 1999). Gröna tak har på senare tid fått ett 

upplyft. Beroende på takets utformning går ett 

att ha sedumväxter, ängsväxter eller till och med små träd och buskar. Växterna lockar till sig 

insekter, humlor och fjärilar beroende på vad som planteras. Även gröna tak bidrar med 

ekosystemtjänster, exempelvis avlastning av dagvattensystem och temperaturjustering. 

Forskare menar att det finns många möjligheter att skapa fler gröna tak i städer (Jim 2012; 

Nordmalm et al. 1999). 

  

Andra sätt att skapa mer grönska i städer är att använda föråldrade eller oanvända infra-

strukturer i staden. Outnyttjade gränder, gator eller gamla industriområden är exempel på 

sådana områden som kan användas (Jim 2012; Wolch, Byrne & Newell 2014). Gamla 

Bild 5. Klättrande grönska på vägg. Helsingborg. Foto: Författaren. 



 

18 

 

industriområden kan dock behöva saneras innan användning (Nordmalm et al. 1999). Ett av 

de mest kända fallen där en övergiven infrastruktur använts för att skapa grönska är New 

York´s High Line, som är skapad på en övergiven tåglinje (Wolch, Byrne & Newell 2014). 

Genom att göra oanvända områden grönare kan nya områden för att utevistelse skapas. 

Sidogator som knappt används av bilar skulle kunna göras om till mer grönskande områden 

för endast fotgängare (Jim 2004, 2012). Detta förutsätter dock att biltrafiken kan ledas om till 

en annan gata. Hänsyn måste också tas till utryckningsfordon som behöver kunna köra på 

gatorna, även om det är förbjudet för övrig trafik. Detta gör att det finns begränsningar i hur 

ytan kan designas. Många gånger kan planteringar endast finnas på kanterna, eller på ena 

sidan. I de fall gatorna är smala kan inte någon planteringsyta alls finnas, menar Jim (2012). 

Nordmalm et al. (1999) skriver att gles gatsten är ett alternativ som släpper igenom vatten och 

låter grönska spira, men också håller att köra på. Många gånger asfalteras bland annat 

parkeringsplatser mer än nödvändigt för att fylla sin funktion, menar de. En annan möjlighet 

är att ha grönska som utryckningsfordon kör över vid behov. Är det en gata där det inte blir så 

många utryckningar kan detta vara en möjlighet, anser Jim (2012). 

 

Ett annat förslag är att mellan järnvägs- och spårvagnsspår använda sig av en örtliknande 

vegetation för att skapa mer grönska (Jim 2012; Nordmalm et al. 1999). Gamla flodbankar 

och kanaler är andra utrymmen som ofta glöms bort i gamla distrikt. Dessa kan ge värdefulla 

blåa stråk som kompletterar de gröna. Vatten i städer har flera fördelar, bland annat kan det 

tillsammans med vegetation sänka lufttemperaturen vid varma dagar (Jim 2004, 2012). Även 

tillfälliga växt- och blomsterarrangemang har sin roll som grönska i städer (Nordmalm et al. 

1999). 

 

Det mest kostnadseffektiva sättet att förbättra stadsbilden är träd som planteras längs med 

gator. Dessvärre är varken utrymmet ovanför gatan eller marken särskilt lämplig för träd. 

Ytorna är ofta för smala och används för mycket för att ett träd ska trivas (Jim 2012). Ett 

annat problem för träd i städer är vandalism och oavsiktliga skador. Detta leder till att träden 

oftast behöver skyddas på olika sätt. Trots detta bör träd betecknas som en nödvändig 

infrastruktur i staden anser Jim (2004). Detta instämmer även Boverket (2002) i, som menar 

att träd är effektiva för att bland annat rena luften på grund av den stora bladmassan. De 

menar vidare att träd som behåller sina blad eller barr under hela året är ännu bättre i detta 

sammanhang.  

 

Marken i städer innebär ofta ett problem. Största delen är täckt av byggnader, gator eller 

trottoarer (Jim 2012). De jordar som finns vid gator och vägar är dessutom sällan bra för träd 

att växa i. Problemen är bland annat ett ytligt jordlager, byggnadsgrunder, överdriven mängd 

sten och sand, dålig jordstruktur, jordpackning och att jordytan är täckt med betong eller 

asfalt. Detta leder till dålig lufttillförsel, begränsad vätskehållande kapacitet och att 

dräneringen hämmas. Föroreningar från dagvatten och regn samlas också lättare i marken 

(Jim 2012). Vid ett projekt bör jordkvaliteten därför kontrolleras och eventuellt förbättras, 

menar Jim (2004). Vidare anser han att det är bra att kontrollera att det finns utrymme för 

träden, både i höjd uppåt och nedåt, för att undvika konflikter med användbarheten av 

området. 

 

För att skapa spännande och intressanta gröna miljöer i städer är både kvantitet och kvalitet 

viktigt (Fuller och Gaston 2009; Jim 2004). Vidare menar Jim (2004) att informella och mer 

vilda områden bör komplettera de fixade och ordnade grönytorna. För att skapa mer variation 

och föränderlighet i stadens grönytor är det en god idé att hämta inspiration från naturen (Jim 

2012; Nordmalm et al. 1999). Detta skapar även grönytor som stimulerar människor på olika 
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sätt. Det är inte alltid det finns möjlighet att göra alla grönytor som vilda, naturliga ytor- och 

det är inte alla gånger detta är önskvärt. Då är en kompromiss ett bra alternativ, menar Jim 

(2012). Han anser vidare att det gärna får finnas flera olika typer av grönytor i staden där 

graden park-natur är olika. Även små ytor går att skapa naturlika för att locka djur, insekter 

och människor (Jim 2004).  

 

Att använda ursprungliga arter i grönytor bör inte utesluta att exotiska arter används, anser 

Jim (2012). Samtidigt betonar Nordmalm et al. (1999) att det ska finnas plats för inhemska, 

vilda arter i staden. På så sätt gynnas den biologiska mångfalden, menar de. Jim (2012) anser 

att olika grönytor i staden bör innehålla olika förhållanden av naturliga och exotiska arter. 

Han diskuterar även naturområden i städer, urban natural areas. Detta kan till exempel vara 

mindre områden i den bebyggda staden där vild natur har sparats.  

 

Det finns en stor konkurrens om marken i tätbebyggda städer, menar Jim (2004). Detta leder 

till att grönytor ofta är små, isolerade och ojämnt fördelade. Formella parker är oftare bättre 

skyddade och underhållna, medan mer naturlika områden är mer utsatta. Dessa kan lätt ses 

som outnyttjade resurser och bebyggas (Jim 2004). Det är en fördel om grönytor och grön-

strukturer hänger samman i städerna (Jim 2004; Nordmalm et al. 1999). Ett alternativ är att ha 

flera mindre områden nära varandra. Detta gäller även de mer naturlika ytorna i staden. Stora 

områden och breda korridorer med grönska ger tillräckligt med utrymme för olika arter. 

Längre sträckor av grönska ger också fler människor möjlighet att ha nära till grönska och är 

att föredra framför en mer kvadratisk form (Jim 2012).  

 

Det finns begränsad forskning på små grönytor i städer och om de är tillräckliga för att 

tillfredsställa behovet av utomhusaktivitet i vardagen. En undersökning som Peschardt, 

Stigsdotter och Schipperijn (2012) gjort på just små grönytor i städer visar att de oftast 

används för socialisering och vila. Att hitta utrymmen för grönytor, stora som små, kan vara 

svårt i förtätningsområden. Detta gör att vikten av de små grönytorna blir ännu större. Är de 

placerade nära bostäder eller så att de passeras i den dagliga användningen av staden kan de 

bidra till att göra staden grönare, menar Peschardt, Stigsdotter och Schipperijn (2012).  

 

7. Diskussion 
 

7.1. Disposition 
I detta kapitel diskuteras först resultatet i rapporten under rubrik 7.2. Resultatdiskussion. 

Därefter följer en diskussion kring rapportens metod under rubrik 7.3. Metoddiskussion. Detta 

avsnitt är uppdelar i tre delar; Övergripande diskussion av rapportens metod där metoden 

diskuteras mer generellt, Diskussion av intervjuer där intervjuerna diskuteras och slutligen 

Diskussion av litteraturstudie där litteraturstudien diskuteras. Slutligen diskuteras rapportens 

avgränsningar under rubrik 7.4. Avgräsningsdiskussion. Avslutningsvis görs en samman-

fattning av diskussionen med de slutsatser som kunnat dras och en kort sammanställning om 

framtida utmaningar och forskning under rubrik 7.5. Slutsats.  

 

7.2. Resultatdiskussion 
Att skapa en stad som är både förtätad och grönskande verkar inte vara helt problemfritt. 

Såväl under intervjuer med Malmö stad som i litteraturstudien belystes problem med att göra 

en stad både kompakt och grön. Samtidigt framkom det i både intervjuerna och 

litteraturstudien att det många gånger anses eftersträvansvärt och hållbart att skapa just en 
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sådan stad (Boverket 2002; Jim 2004). Vad som egentligen menas med hållbart och hur detta 

uppnås finns det olika åsikter om. För att kunna skapa en hållbar stad är det därför viktigt att 

definiera ordet hållbar, något som även Boverket (2002) instämmer i. Samtidigt har Boverket 

satt upp ramar för vad som bör ingå i begreppet hållbarhet och hållbar stadsutveckling 

(Boverket 2004). Detta ger ett stöd till kommunerna i arbetet med att skapa en bild av hur en 

hållbar stadsutveckling kan se ut.   

 

Både vid intervjuer och i litteraturstudien belystes att det vid planering och skapande av städer 

finns flera olika personer och aktörer som är inblandade (Baycan & Nijkamp 2012). Bland 

dessa kan det finnas dels de som har stadens bästa i sina tankar, dels de som kanske främst har 

egna vinstintressen. Men också inom dessa kategorier finns det troligen varianter och 

kombinationer av olika slag. Exempelvis belyser Torseke Hulthén att grönytor kan ge fördelar 

även för byggherrar genom att det kan bli lättare att sälja eller hyra ut bostäder. De som har 

stadens bästa som sitt mål kan dessutom tänka utifrån olika perspektiv; befolkningens hälsa, 

möjligheter för biologisk mångfald eller en trygg och säker stad som exempel. Det finns det 

också en skillnad beroende på om aktörerna tänker långsiktigt eller kortsiktigt. En kortsiktig 

lösning kan vara billigare just nu, medan en långsiktig lösning kanske är dyrare- men billigare 

på lång sikt.  

 

Detta leder till att det är viktigt att det finns olika sidor representerade i planeringen och 

skapandet av en stad. Forskare menar att det är viktigt att låta bland annat landskapsarkitekter 

få vara med i diskussionerna och att ta deras åsikter i beaktande (Jim 2004). I Malmö stad 

representerar stadsbyggnadskontoret och gatuförvaltningen bland annat den gröna sidan vid 

planering av områden i staden, menar Hesslekrans, Lepic och Torseke Hulthén. Detta bådar 

gott för att grönskan ska få en plats i stadsbilden. Samtidigt är det en balansgång mellan de 

olika aktörernas intressen och det bör nog finnas ett visst utrymme för flexibilitet.  

 

Att engagera medborgarna i planering och underhåll av grönytor är positivt, menar forskare 

(Baycan & Nijkamp 2012; Jim 2004, 2012; Nordmalm et al. 1999). I Malmö är medborgarna 

involverade i planeringsprocessen, men också i stadsodling och utomhusaktiviteter som 

anordnas i vissa områden, berättar Torseke Hulthén. Att engagera medborgare i staden kan 

förhoppningsvis ge såväl medborgarna som staden ett mervärde. Att dessutom få med-

borgarna att vara delaktiga och ta ansvar för sin närmiljö kan bidra till att skapa ett mer socialt 

hållbart samhälle, något som även Torseke Hulthén anser.   

 

Tät och grön stad är ledord i Malmö stads översiktsplan, men det finns en svårighet i att veta 

vad som verkligen menas med en tät och grön stad, menar Torseke Hulthén. Liksom med 

hållbarhet är det viktigt att skapa en definition av dessa ord, för att på så sätt ha något att 

arbeta efter och försöka uppnå. Detta har också stor betydelse för att kunna genomföra 

utvärderingar och studera hur väl målet med en tät och grön stad har uppnåtts. Steget mellan 

vägledningar eller visioner och verklighet kan ibland vara stort. En tydlig definition av viktiga 

ord kommer förmodligen underlätta i detta arbete. Ett blivande och troligen bra verktyg 

kommer också grönplanen att bli.   

 

Generellt, menar Aulin och Lepic, saknas det i Malmö ett bra verktyg för att utvärdera om ett 

område blivit både förtätat och grönt på ett tillfredsställande sätt. Ett verktyg som gör en 

utvärdering av området som helhet, med såväl kvantiteter som kvaliteter av grönytor, skulle 

kunna bidra till att ge en god bild av hur väl staden lyckats uppnå sina mål för grönytor. 

Genom ett sådant verktyg kan även erfarenheter dras till andra projekt. Det kan också tyckas 
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vara viktigt att följa upp om staden faktiskt blir grönare och på vilket sätt. Med kunskap om 

detta går det troligen lättare att medvetet styra staden mot de mål för grönska som finns.   

 

Som verktyg för att kunna föra in grönska använder sig Malmö stad av bland annat 

grönfaktorn, berättar Hesslekrans och Torseke Hulthén under intervjuerna. En viktig tanke när 

olika principer används är vad de är baserade på. Exempelvis är grönfaktorn baserat på 

ekosystemtjänster, menar Torseke Hulthén. Det finns en eventuell risk att vissa värdefulla 

aspekter med grönska och grönytor går förlorade om alla verktyg utgår från samma 

perspektiv. Det är inte säkert att områden som skapas med hjälp av verktyg som exempelvis 

utgår från ekosystemtjänster ger områden som är optimala för till exempel befolkningens 

hälsa. Därför är det viktigt att ha med detta i tankarna och kunna se en helhetsbild. En annan 

viktig aspekt med principer i kommuner, anser Lepic, är att de bör vara antagna politiskt för 

att ge verklig tyngd. Detta är troligen av stor vikt för att kunna driva igenom grönytefrågor på 

ett bra sätt även när olika aktörer ställer sig tveksamma till grönytorna.  

Ekonomi är en viktig del av planeringen av grönytor. En del forskare menar att grönska i 

städer måste bygga på ett samarbete mellan det privata och det offentliga (Jim 2004). Så är 

ofta fallet i Malmö stad, enligt Hesslekrans, Lepic och Torseke Hulthén. Samtidigt är det inte 

alltid lätt att skapa en bra balans i detta, vilket också Lepic betonar. En svårighet finns också i 

att vissa aktörer möjligen tycker att kostnaden för grönytor inte drabbar dem som får nyttan av 

dessa. I detta fall är det av stor vikt att se till helhetsbilden och hur olika fördelar leder vidare 

till andra fördelar. Det kan nog också vara klokt att belysa fördelarna med grönytor utifrån 

perspektivet för dem som har kostnaden för grönytorna. Något som också hade varit 

värdefullt är att precisera fördelarna med grönska och värdera dem ekonomiskt. Det blir på så 

sätt lättare att jämföra med bland annat kostnader för grönytor.  

 

En svår avvägning som tas upp i litteraturstudien är hur ett område kan bli ”lagom” grönt och  

hur fördelningen av grönytor kan bli rättvis (Wolch, Byrne & Newell 2014). I Malmö stad, 

menar Lepic, kommer detta tas upp i grönplanen. Detta är ett svårt problem som förmodligen 

saknar en enkel lösning. Det finns en viss skillnad i att skapa en hållbar stad byggnadsmässigt 

och att skapa en hållbar stad socialt. I första fallet finns risken att staden i sin helhet är väldigt 

vacker, hälsosam, sund och miljömässigt hållbar – men de som inte har möjlighet att betala 

för att bo i dessa områden slussas efter hand mer och mer bort från staden. En viktig 

komponent bör därför vara att skapa en lösning som fokuserar på området, dess egenskaper 

och framförallt dem som bor i området. Att vara medveten om problemet innan planering och 

implementering gör det troligen även lättare att hitta bra lösningar.  

 

Kopplat till ovanstående problem finns användaransvar och delaktighet, vilket också har 

diskuterats tidigare. Kanske kan det vara ett sätt att skapa en bättre grönmiljö i ett område att 

ge dem som bor där resurser och möjligheter att själva skapa något de vill ha och behöver. I 

flera fall har det visat sig att områden blivit mycket bättre genom självförvaltning. Del-

aktigheten och gemenskapen ökar genom detta och en mer positiv bild av området kan skapas 

(Torseke Hulthén 2000). Att ge de boende resurser till att skapa sin egen utemiljö behöver 

inte nödvändigtvis enbart sträcka sig till bostadsgårdar utan skulle också kunna involvera 

samtliga grönområden i närområdet.   

 

Hur mycket grönytor behövs då egentligen i en stad? Denna fråga borde vara högst relevant 

för många som på olika sätt arbetar med att planera och skapa städer. Svaret kommer 

förmodligen att variera utifrån vilken synvinkel som frågan betraktas. Är det för att skapa en 

god biologisk mångfald? Eller kanske för att ge befolkningen en chans att slippa undan 

stadens stress? Eller är syftet en kombination av flera aspekter? Precis som för de olika 
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principer och kriterier som används är grönytornas syfte viktigt i denna fråga. En möjlighet är 

också att olika grönområden i staden har delvis olika syften. Detta medför att det är även är 

viktigt att ha en helhetsbild för stadens grönområden.  

 

En annan fråga är vad som menas med kvalitet. I Malmö stad, berättar Lepic, använder de sig 

av Grahns åtta parkkaraktärer för att bedöma ett områdes kvalitet. Dessa grundar sig framför 

allt på ett perspektiv som utgår från människor (Grahn 2007). Kvalitet kan dock skapas och 

mätas på olika sätt beroende på vad syftet med grönytorna är. Detta medför att en smal metod 

för att mäta kvalitet kanske inte tar hänsyn till andra sorters kvaliteter som kan finnas i ett 

område. Det är därför betydelsefullt att både formulera ett syfte med grönytorna och att finna 

ett sätt att mäta kvalitet utifrån detta syfte. 

 

Det hade troligen ofta underlättat stadsplaneringen om grönytor med hög kvalitet skulle kunna 

medföra en minskning av mängden grönytor. Det finns dock begränsad forskning på små 

grönytor i städer och om de är tillräckliga för att tillfredsställa behovet av utomhusaktivitet i 

vardagen (Peschardt et al. 2012). Det finns även andra aspekter som talar mot att minska 

kvantiteten av grönytor alltför mycket. Bland annat menar forskning samt Lepic och Torseke 

Hulthén att en ökad befolkningsmängd ger ett ökat slitage av grönområdena (Baycan & 

Nijkamp 2012). Detta medför att det behövs en viss kvantitet av grönytor för de inte ska slitas 

ut för snabbt. Det är också tänkbart att det behövs en viss kvantitet av grönytor för att kunna 

ge den frihetskänsla och det avbrott från staden som kanske eftersträvas. I intervjuerna påtalar 

Lepic att en kvalitativ grönyta bör vara minst 150 x 150m2. Huruvida detta är ett exakt mått 

behövs det kanske fler studier på, men det är ett utgångsläge.  

 

Hesslekrans menar att användningsmönster av grönytor ofta ändras när det blir fler människor 

på samma yta. Till viss del handlar staden nog om att kunna anpassa sig som invånare, men 

det är också viktigt att ge dem som bor i staden utrymme att få vara sig själva och få en plats. 

En grönyta som alltid är överbefolkad ger nog sällan tillfällen för besökare som söker en lugn 

och avskild plats. Däremot kan det givetvis finnas andra fördelar med områden där många 

människor vistas på en relativ liten yta. En stad bör kanske kunna erbjuda både och för att 

tillgodose så många människors behov som möjligt. Hesslekrans, Lepic och Torseke Hulthén 

hävdar att för att kunna skapa en fungerande stad som är både tät och grön är målet att 

tillgodose olika behov och skapa områden som har flera funktioner. En fördel med detta är att 

ytor kanske upplevs som mer befolkade och levande, vilket även kan öka känslan av trygghet. 

Denna markeffektivitet resulterar dock i ett högre slitage av området, vilket även Torseke 

Hulthén påpekar. Samtidigt är det också en kostnad att ha flera, större grönytor. Generellt är 

tanken med att grönytor ska ha flera funktioner säkerligen bra. Det viktiga är dock, som även 

Hesslekrans påtalar, att utgå från dem som ska använda grönytan och planera efter dem. 

 

Många grönytor i Malmö riskerar att bebyggas då de inte används, anser Lepic och Torseke 

Hulthén. Samtidigt behövs det fler grönytor vid förtätning. Detta skapar en ond cirkel, som 

framförallt pekar på vikten av att ha grönytor med bra kvalitet. Det är också betydelsefullt att 

vid planering inse att det kanske inte är optimalt att lösa problemet med ”tråkiga” grönytor 

genom att bebygga dem. Då byggs istället nya problem. På samma gång, menar Lepic, kan det 

vara svårt att hitta någon som är villig att bekosta en upprustning av dessa grönområden, 

medan det kanske är lättare att hitta någon som är villiga att bekosta byggnationer. Ytterligare 

en aspekt på detta är att det kan kännas omotiverat att bekosta nya grönområden om de 

befintliga grönområdena varken förvaltas eller används på ett bra sätt.  
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Det finns bland annat ett etiskt värde i att skapa kvalitativa grönytor och att värna om 

biologisk mångfald. Samtidigt medför städernas utveckling att naturliga grönytor i staden ofta 

förstörs, något såväl Jim (2012) som de Oliveira et al. (2011) instämmer i. För att kunna 

bevara biologisk mångfald i staden menar Jim (2012) att en kompromiss mellan natur och 

park är generellt det bästa alternativet. Detta är kanske det mest realistiska alternativet för en 

stad. Såväl mer ordnade parker som vildare, naturlika grönytor har fördelar och nackdelar. En 

kombination kan förhoppningsvis ta tillvara på så många fördelar som möjligt och skapa 

något för alla. När det diskuteras biologisk mångfald finns också en svårighet i vad som 

menas med just biologisk mångfald och vad som egentligen ska sparas och värnas om. Såväl 

inhemska arter som exotiska arter kan anses bidra till den biologiska mångfalden. Samtidigt 

menar de Oliveira et al. (2011) att det finns risker med de exotiska arterna och att de kan 

utgöra ett hot mot de inhemska arterna om sprider sig. I vissa fall kan det dessutom vara 

inaktuellt att använda sig av vissa inhemska arter då de anses vara irriterande, farliga eller 

kräver livsförhållanden som inte finns i staden (de Oliveira et al. 2011). I dessa fall är det 

kanske inte önskvärt att bevara dessa arter i staden. Däremot går det att fråga sig, med ett 

annat perspektiv, vem som egentligen har rätt till marken staden finns på och rätt till att 

bestämma vem eller vad som får finnas var. Framförallt är det viktigt att låta det finnas flera 

olika arter även i stadsmiljön och inte ordna upp de gröna miljöerna alltför mycket, något 

även forskning instämmer i (Jim 2012). 

 

För att skapa goda miljöer för fler arter och ett mervärde i staden har Malmö stad börjat att ta 

till tillvara på biomassa i parkerna. Nackdelen med detta, menar Lepic, är att det kostar mer.  

Samtidigt kanske grönska ibland ska få kosta lite. Genom att belysa fördelarna kanske en 

ökad kostnad kan motiveras. Lepic berättar även att i Malmö stad görs försök med att 

engagera skolbarn i arbetet. Genom att engagera skolbarn, förskolor och skolor i mindre 

naturprojekt kan säkerligen många vinster göras. Projekten skulle kunna ingå som en del i 

undervisningen och bland annat leda till att barnen förhoppningsvis fick en större förståelse 

för naturen och framförallt fick möta naturen.  

 

Vissa forskare anser att den förtätade staden kräver en annorlunda inställning till grönska än 

vad den glesare staden kräver (Jim 2004). På gatukontoret i Malmö stad, anger Lepic, har de 

börjat att fundera över just synsättet på grönytor och hur olika uttryck kan ge olika innebörd. 

Istället för att det finns en park, vänder de på orden och säger att de odlar park. Ordet odla ger 

en annan innebörd, kanske lite mer hänsynsfullt och vårdande. Att säga här odlar vi 

gräsmatta, här odlar vi park kommer kanske inte ge någon större effekt på en gång, men i 

förlängningen kanske det kan påverka inställningen till grönytor – eller att den inställning som 

finns i dagsläget ifrågasätts och funderas över. Huruvida synsättet behöver ändras, eller 

behöver vara annorlunda i en förtätad stad jämfört med en glesare, går att diskutera. Det 

skadar däremot sällan att ifrågasätta den inställning som finns.  

 

Att skapa en stad som är både förtätad och grönskande medför en del svårigheter. En av dessa 

är utrymmesbristen. En del forskare föreslår att grönska kan anläggas på väggar och tak i 

städer för att spara mark (Jim 2012; Nordmalm et al. 1999). Gröna väggar och gröna tak ger 

grönska i staden, men uppfyller kanske inte alla de mål staden har för grönskan. Bland annat 

Torseke Hulthén menar att det lätt blir för stort fokus på vertikal grönska och gröna tak och att 

det även behövs större grönområden för att skapa kvalitet. Gröna tak och väggar kan vara ett 

bra komplement till andra grönytor och ge extra grönska till områden där det är brist på mark 

medför att det inte finns utrymme för någon annan grönska. Det kan också utgöra spännande 

inslag i miljöer som redan är gröna. Samtidigt är det Torseke Hulthén betonar viktigt, någon 

behöver ha helhetsbilden och se till så att det finns andra typer av grönska och grönområden, 
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med andra kvaliteter, i området. Kostnaderna för gröna väggar är en annan intressant aspekt 

att diskutera. Lepic menar att det ofta är kostsamt med gröna väggar. En lösning där en 

klätterväxt klättrar längs med fasaden på en spaljé skulle möjligen kunna vara ett billigare 

alternativ. Det hade också varit intressant med en undersökning där kostnaden för en grön 

vägg eller ett grönt tak jämfördes med de fördelar de gav, i ekonomiska termer. På så sätt 

skulle en bild kunna ges av hur lönsamt det egentligen är med gröna tak och väggar. En annan 

aspekt av gröna tak och väggar är huruvida de kan överleva i svenskt klimat. Enligt en 

undersökning som gjordes i Malmö kan gröna väggar klara sig i de södra delarna av landet 

(Mårtensson et al. 2014). Dock gjordes mätningar i denna studie från sommaren 2012 till 

sommaren 2013 och det är möjligt att det på längre sikt inte fungerar med gröna väggar.   

 

Det mest kostnadseffektiva sättet att förbättra stadsbilden är träd som planteras längs med 

gator (Jim 2012). Även i Malmö arbetas det mycket med träd och trädrader, menar Torseke 

Hulthén. Torseke Hulthén betonar dock under intervjuerna att det är viktigt att stadens 

grönska inte enbart består av trädrader. 

Precis som med de gröna väggarna och 

taken kanske inte träden på egen hand kan 

uppfylla stadens mål för grönska. 

Trädraderna och träden kan däremot bidra 

till att förbättra grönskan. Att träden kan 

matcha den urbana skalan är också en bra 

aspekt, som även Hesslekrans nämner 

under intervjun. Träd är ofta relativt stora 

och har en slags tyngd i sig som gör att de 

kan balansera upp en byggnad (Bild 6). 

Samtidigt har de en mänsklig skala jämfört 

med höghusen. Forskare menar dock att 

varken utrymmet ovanför gatan eller 

marken i staden sällan särskilt lämplig för 

träd (Jim 2012). För att få träden att trivas i 

stadsmiljö, berättar Lepic, har Malmö stad 

gjort försök med skelettjord. Detta hjälper rötterna att få både luft och vatten. För att skapa 

optimala förutsättningar för att ett träd ska trivas är det en fördel om planeringen av träd finns 

med i ett tidigt stadium av planeringsprocessen. Vid ett senare skede borde någon med god 

erfarenhet och kunskap om träd bedöma ifall det verkligen är lämpligt att placera ett träd i 

miljön, med tanke på ovanstående problematik.  

 

Att plantera växter längs med gator är ett vanligt inslag i staden. Det krävs dock en del plats 

för att kunna göra detta om bilar eller utryckningsfordon ska kunna komma fram (Jim 2004). 

Detta medför att gator som planeras att innehålla grönska kan bli bredare än gator som inte är 

försedda med grönska. Samtidigt menar Boverket att träd, planteringar och trottoarer medför 

att körbanan kan göras smalare (Boverket 2002).  Gator som är breda och har mycket grönska 

ger möjligen inte den intima känslan som kanske önskas. Istället kan det bli som breda, 

avskärmande band. Detta behöver inte vara negativt, men det kan ge fel känsla beroende på 

området och gatan. Här är det viktigt att de som planerar tänker på vad som eftersträvas i 

området och skapar en lösning som grundar sig på det.  

 

Det finns många lösningar på hur grönska kan införlivas i staden. Att använda föråldrade eller 

oanvända infrastrukturer samt industrier i staden är sätt att skapa mer grönska (Wolch, Byrne 

& Newell 2014; Jim 2012). Samtidigt går det att misstänka att det finns andra åsikter om vad 

Bild 6. Träd kan bidra till en bra balans i stadsbilden. Prag, Tjeckien. Foto: 

Författaren. 
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dessa områden ska användas till. I litteraturen går det att läsa om lösningar med såväl gles 

gatsten som växtlighet som ska köras över av utryckningsfordon (Jim 2012; Nordmalm et al. 

1999). Det finns flera aspekter att ha i beaktande vid utformning av grönytor, till exempel 

säkerhet, skötsel och kostnader. Å andra sidan, även om de vildaste idéerna för hur grönska 

kan implementeras i staden inte kommer till verklighet går det att hämta inspiration från dem 

och på så sätt hitta nya lösningar. Därför bör inte rädsla för galna idéer finnas, så länge de 

enbart är idéer. En tanke skulle vara att låta skolelever rita och berätta hur de anser att staden 

skulle kunna bli grönare (och kanske roligare) och få inspiration från detta. Detta skulle även 

ge en intressant inblick i vad och hur barn i olika åldrar ser på staden och vad som är viktigt. 

Kanske detta redan görs i ett flertal städer, men förmodligen kan materialet eleverna ger 

utnyttjas ännu bättre i planeringsprocessen.  

 

7.3. Metoddiskussion 
 

Övergripande diskussion av rapportens metod 
Studien har genomförts genom dels en litteraturstudie, dels intervjuer. Att dela upp arbetet i 

två delar på detta sätt ger en möjlighet att få en större bredd med både forskning och 

verklighet. Det är möjligt att det rent vetenskapligt och för rapporten hade gett mer att göra en 

större litteraturstudie. Samtidigt ger intervjuerna en intressant koppling till verkligheten. Det 

kan ibland, och bör kanske ibland, finnas en viss skillnad mellan teori och verklighet. En 

annan viktig aspekt är att intervjuer av denna typ är väldigt lärorika för författaren.  

Diskussion av intervjuer 
Intervju som metod ger möjlighet att få nyanserade svar på frågor och under intervjun finns 

det möjlighet att förklara frågorna bättre och be om fördjupade svar. Samtidigt, menar 

Ejvegård (2003), finns det en viss risk att personen som intervjuar styr intervjun i en viss 

riktning genom att exempelvis ställa olika följdfrågor. För att undvika detta och för att få fram 

det som de intervjuade tyckte var viktigt och centralt har de fått svara relativt fritt på frågorna. 

I de fall den intervjuade tyckte någon fråga var lite oklar har frågan förklarats närmare, men i 

övrigt har de intervjuade fått svara fritt. I några fall har en fördjupning av svaret önskats, men 

då i första hand genom frågor som hur eller varför. Nackdelen med detta är att det finns en 

ganska stor bredd på svaren och det är inte alltid svaret 100-procentigt täcker in frågan. 

Positivt är att den information som de intervjuade tycker är väsentlig lyfts fram. Av denna 

anledning anses tillvägagångssättet vara lämpligt i dessa intervjuer.  

 

Att intervjua erbjuder dessutom en del svårigheter i själva utförandefasen. Olika människor 

kräver något olika tekniker, vissa är väldigt självgående medan andra är mer avvaktande. Med 

vissa personer behövs dessutom mer arbete för att bygga upp ett bra förtroende. Slutligen kan 

det vara svårt att som intervjuare inte lägga in sina egna åsikter och tankar under intervjun, 

samtidigt som intervjun måste vara levande och inte bli en stel utfrågning. En större 

erfarenhet av intervjuer hade kunnat leda till bättre intervjuer, men för detta arbete kan 

intervjuerna anses hålla en tillräckligt god kvalitet. 

 

Samtliga personer intervjuades enskilt på plats, med undantag av en intervju där svar istället 

skickades via mejl. Detta kan tyckas vara en nackdel, men eftersom det är exakt samma frågor 

som använts och platsintervjuerna genomfördes genom att de intervjuade fick svara fritt på 

frågorna så borde slutresultatet bli ganska likt hur resultatet hade blivit om personen hade 

intervjuats på plats. Efter varje platsintervju skickades anteckningarna från intervjun till den 
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som intervjuats för genomläsning och eventuell korrigering. Detta gav de intervjuade en 

potentiell möjlighet att samspråka med kolleger även på platsintervjuerna.  

 

Urvalet av personer som skulle intervjuas är en annan svårighet. I detta arbete togs kontakt 

med de avdelningar och enheter som verkade relevanta och därefter guidade de vidare till dem 

de ansåg var rätt personer. Detta innebär att många subjektiva bedömningar görs om vem som 

är ”rätt”. En tanke är också att det kan finnas personer som hade varit väldigt värdefulla att 

intervjua, men inte föreslogs då de är väldigt bokade och kan ha svårt för att hitta tid för 

exempelvis en intervju. Det bör dock nämnas i sammanhanget att många av namnen på dem 

som intervjuades återkom vid olika tillfällen som bra personer att intervjua, vilket stärker 

teorin om att ett bra urval har gjorts.  

 

Antalet personer som intervjuades är ytterligare en aspekt att diskutera. För studiens storlek 

kan antalet anses vara rimligt, däremot kan kanske fördelningen mellan antalet personer från 

olika avdelningar och förvaltningar verka något ojämn. Fördelningen beror till största del, 

som tidigare har nämnts, på tillgängliga personer. Inledningsvis eftersträvades en jämn 

fördelning för att inte någon sida skulle få för stort utrymme. I efterhand var detta dock inte 

något större problem, då personerna trots sina olika avdelningar hade liknande åsikter. Det 

som är mest synd är att inte någon intervju med miljöförvaltningen gick att genomföra. Det 

hade varit intressant att få med deras åsikter också. Å andra sidan kan intervjuerna som gjorts 

betraktas som tillräckliga för uppgiften med tanke på dess storlek och omfång. 

Diskussion av litteraturstudie 
Litteraturstudien genomfördes genom sökningar i databasen Discovery. För att få fler resultat 

hade sökningar kunnat göras i fler databaser. Antalet träffar ansågs dock inte vara ett problem 

så till vida att de inte var tillräckliga, snarare blev det ganska många träffar. Däremot hade 

träffarna en varierad grad av relevans. Som alternativ skulle därför en mer specificerad 

databas ha kunnat användas. Nackdelen med en mer specificerad databas är det hade funnits 

en risk att bra och viktiga artiklar inte kommit med i sökningen. Därför gjordes valet att söka i 

en större databas, vars innehåll kommer från ett flertal specialiserade databaser.  

 

En annan faktor som hade gått att justera i litteraturstudien var söksträngen och de ord som 

användes. I studien användes en ganska lång söksträng där de viktigaste orden och dess 

synonymer fanns. Av samma anledning som tidigare, att inte missa viktiga artiklar, användes 

hela denna söksträng. Däremot var relevansen för artiklarna inte alltid den högsta. Detta hade 

kunnat justeras genom att ändra sökorden och söka mer specificerat. De valda orden ansågs 

dock vara högst relevanta och därför ändrades sökningen till att söka i titlar istället, vilket gav 

ett mycket bättre utslag.  

 

Under litteraturstudien gjordes också en genomsökning av aktuell litteratur på Helsingborgs 

stadsbibliotek. Denna genomsökning gjordes framförallt som ett komplement till artiklarna 

för att hitta information som inte fanns tillgänglig i databasen. Givetvis hade fler bibliotek 

kunnat sökas igenom, liksom fler databaser, men i förhållande till arbetet verkade detta 

rimligt. 

7.4. Avgränsningsdiskussion  
En av avgränsningarna i studien är att endast ta hänsyn till de offentliga utrymmena i staden 

och de delar av staden som genomgått en förtätning. Denna avgränsning gör givetvis att all 

grönska i staden inte beaktas trots att den har flera fördelar. För att studera en stad som helhet 
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är det viktigt att också ta med grönska i privata utrymmen, men för denna studie ansågs det 

mer relevant att främst belysa den grönska som är tillgänglig för alla.  

  

I studien har även en avgränsning gjorts att enbart intervjua tjänstemän inom Malmö stad. Det 

skulle vara mycket intressant att också studera den politiska aspekten. På denna nivå skulle 

det kunna finnas många olika saker som styr åsikter och tankar. Det är inte heller omöjligt att 

åsikter skiljer sig mellan olika partier eller till och med mellan personer inom samma parti. En 

möjlighet hade varit att inrikta arbetet mot ett mer ideologisk perspektiv och istället endast 

intervjua politiker angående förtätning och grönska. Det skulle troligen vara ett givande 

komplement till denna studie. En annan grupp som hade varit intressant att intervjua i arbetet 

är byggherrar. De har troligen ett större byggfokus  än vad de övriga intervjuade har och är 

kanske inte lika fokuserade på det gröna. Samtidigt kan avvägningen i vilka roller som 

intervjuades anses vara tillräckliga för detta arbete och de frågorna som undersöktes. 

 

Slutligen gjordes också en avgränsning i studien att utgå från ett grönt perspektiv. Att belysa 

förtätning mer ingående och gå in på frågor som enbart rör förtätning hade kunnat ge 

rapporten ett mervärde. Förtätning och grönska i staden är dock ett stort och brett ämne som 

kan rymma väldigt mycket. Beroende på infallsvinkel och syfte kan olika ämnesområden 

vävas in och kopplas ihop. Förhoppningsvis ger även det perspektiv som har belysts i denna 

rapport en intressant och givande vinkling.  

7.5. Slutsats 
Rapporten kan sammanfattas med forskaren Jim (2012) och Boverkets (2002) uppfattning att 

det är möjligt för städer att vara både kompakta och gröna. Från samtliga intervjuer och 

forskning anses det dessutom många gånger vara eftersträvansvärt och hållbart att skapa just 

en sådan stad (Boverket 2002; Jim 2004). Det är dock viktigt att definiera vad som menas 

med ordet hållbarhet för att kunna sträva efter det.  

 

För att kunna arbeta med att skapa en förtätad och grönskande stad finns översiktsplanen för 

Malmö stad, berättar samtliga intervjuade. Det behövs dock bättre riktlinjer om hur arbetet 

med strategier ska gå till och vad som verkligen menas med en tät och grön stad, menar 

Hesslekrans och Torseke Hulthén. De, tillsammans med Lepic, påpekar också att det är viktigt 

att komma ihåg att det vid planering och skapande av städer finns flera olika aktörer som är 

inblandade och att dessa har olika infallsvinklar och intressen. Detta är även något som 

forskning konstaterar (Baycan & Nijkamp 2012). Bland dessa aktörer kan det finnas dels de 

som har stadens bästa i sina tankar, dels de som kanske främst har egna vinstintressen. 

 

Metoderna som Malmö stad använder sig av för att skapa gröna miljöer i samband med 

förtätning av staden varierar från projekt till projekt, menar Lepic. Ekonomin styr till viss del, 

men de prövar även olika metoder för att se vad som fungerar och för att ha något att referera 

till senare. Aulin och Torseke Hulthén pekar på att förtätning ofta innebär att det bli fler 

människor på samma plats, vilket ökar grönytornas betydelse. För att kunna skapa en 

fungerande stad som är både tät och grön, menar Lepic, är målet att tillgodose olika behov 

och skapa områden som har flera funktioner. Samtidigt ökar slitaget när ett område används 

mer och till flera saker berättar Hesslekrans och Torseke Hulthén. Många grönytor i Malmö 

används inte för att de upplevs som tråkiga och saknar kvalitet, fortsätter Torseke Hulthén 

tillsammans med Lepic. Det finns en risk att sådana ytor bebyggs. Samtidigt behövs det fler 

grönytor när det blir fler människor i ett område och de grönytor som bebyggdes hade 

behövts, menar Torseke Hulthén och Lepic. Detta skapar en ond cirkel, som framförallt pekar 

på vikten av att ha grönytor med bra kvalitet. Det är också betydelsefullt att vid planering inse 
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att det kanske inte är optimalt att lösa problemet med ”tråkiga” grönytor genom att bebygga 

dem. Då byggs istället nya problem. 

 

Stadens grönska försvinner många gånger när staden förtätas (Baycan & Nijkamp 2012; 

Fuller & Gaston 2009; Jim 2004). Kompakta städer tenderar att möta fler problem och 

begränsningar i att skapa grönytor än vad glesare städer gör (Jim 2004). Hur mycket grönytor 

behövs då egentligen i en stad? Denna fråga borde vara högst relevant för många som på olika 

sätt arbetar med att planera och skapa städer. Svaret kommer förmodligen att variera utifrån 

vilken synvinkel som frågan betraktas och därför är det viktigt att fundera över vilket eller 

vilka syften grönytorna i staden har. 

 

En svår avvägning som också tas upp i litteraturstudien är hur ett område kan bli ”lagom” 

grönt och hur det kan bli en rättvis fördelning av grönytor (Wolch, Byrne & Newell 2014). I 

Malmö stad kommer detta tas upp i grönplanen, menar Lepic. Risk finns enligt forskning att 

när ett område rustas upp och får fler grönytor så ökar priset för att bo där, vilket gör att de 

som bodde där tidigare kan tvingas att flytta (Wolch, Byrne & Newell 2014). 

 

För att på ett systematiskt sätt kunna skapa en grönare stad är den fysiska planeringen och de 

underlag som tas fram i samband med den viktiga verktyg (Nordmalm et al. 1999). För att 

kunna göra ett bra arbete behövs också samordning mellan olika aktörer och intressenter 

(Baycan & Nijkamp 2012) och ett aktivt deltagande av samhället (Baycan & Nijkamp 2012; 

Jim 2004, 2012; Nordmalm et al. 1999). En del forskare menar att grönska i städer måste 

bygga på ett samarbete mellan det privata och det offentliga (Jim 2004), vilket ofta är fallet i 

Malmö enligt Hesslekrans, Lepic och Torseke Hulthén. Det finns många fördelar med 

grönskan, som sällan värderas i pengar. Försök har gjorts för att uppskatta värdet av grönytor 

(Nordmalm et al. 1999), men det behövs fler studier (Fuller & Gaston 2009). En viktig del i 

detta arbete är nog att belysa fördelar, framförallt på längre sikt, med grönytor.  
 

Genom att tänka utanför ramarna går det att skapa gröna miljöer även i den förtätade staden. 

För att skapa spännande och intressanta gröna miljöer i städer är både kvantitet och kvalitet 

viktigt. Informella och vildare områden bör komplettera de fixade och ordnade grönytorna 

(Jim 2004). De naturliga områden med högt ekologiskt värde som redan finns i staden blir 

ofta bortglömda och så småningom förstörda. Samtidigt finns det flera värden i att ha mer 

naturliga områden och att värna om biologisk mångfald (Jim 2012). Det finns även ett etiskt 

värde i att värna om en biologisk mångfald. Forskare menar att en kompromiss mellan natur 

och park är generellt det bästa alternativet i staden. Det är inte alltid det finns möjlighet att 

göra alla grönytor som vilda, naturliga ytor- och det är inte alla gånger detta är önskvärt. Då är 

en kompromiss ett bra alternativ (Jim 2012). 

 

Även om de vildaste idéerna för hur grönska i städer kan skapas inte kommer till verklighet 

går det att hämta inspiration från dem och på så sätt hitta nya lösningar. Därför bör inte rädsla 

för provocerande idéer finnas, så länge de enbart är idéer. En tanke skulle vara att låta 

skolelever rita och berätta hur de anser att staden skulle kunna bli grönare (och kanske 

roligare) och få inspiration från detta. Detta skulle även ge en intressant inblick i vad och hur 

barn i olika åldrar ser på staden och vad som är viktigt. Kanske detta görs i ett flertal städer 

redan, men förmodligen kan materialet eleverna ger utnyttjas ännu bättre i planerings-

processen. 

 
Det krävs betydligt mer forskning i flera av frågorna som tas upp i denna rapport. Frågor om 

kvalitet kontra kvantitet behöver belysas bättre, liksom frågor kring ekosystemtjänster och 



 

29 

 

biologisk mångfald. Det behövs också tas ett helhetsgrepp kring ämnet där flera olika aspekter 

studeras samtidigt. På samma gång är det ett aktuellt ämne. Mycket händer, såväl på 

forskningsfronten som i kommuner och städer. Det finns förmodligen goda möjligheter till 

fortsatt forskning i ämnet och det finns säkerligen goda utvecklingsmöjligheter för städer att 

skapa både mer grönska och förtäta.   
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Bilaga I 
 

Intervjufrågor  
 

- Finns det någon strategi eller plan för hur Malmö stad arbetar med att förtäta staden 

och samtidigt göra staden grönare? 

- Om ja, vilka och hur ser de ut? 

 

 

 

 

 

 

 

- Finns det några särskilda principer eller avvägningar som tillämpas för att optimalt 

utnyttja marken och på så sätt möjliggöra en kombination av förtätning och gröna 

miljöer?  

- Om ja, vilka? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Finns det några kriterier som används för att väga graden av förtätning mot yta för 

gröna miljöer? 

- Om ja, vilka? 

 

 

 

 

 

 

 

- Uppfattas förtätning vara ett eget önskemål av Malmö stad eller är det en följd av 

direktiv från andra aktörer? 

- Om det helt eller delvis är en följd av direktiv från andra aktörer, vilka aktörer?  

 

 

 

 

 

 

- Anser Malmö stad att det är eftersträvansvärt att försöka förtäta och samtidigt göra 

staden grönare? 
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- Om ja, varför? 

- Finns det anledningar till att det inte kan vara eftersträvansvärt eller situationer då 

det inte alltid är det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Finns det något bra exempel i Malmö på hur förtätning av staden gjorts samtidigt som 

området blivit grönare? 

- Om ja, finns det någon dokumentation som verifierar detta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Finns det något exempel i Malmö på att konflikten mellan förtätning och grönytor inte 

lösts på ett tillfredsställande sätt och den ena sidan har fått för stort inflytande? 

- Om ja, finns det någon dokumentation som verifierar detta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Finns det något verktyg Malmö stad använder för att utvärdera om ett område blivit 

både förtätat och grönt på ett tillfredsställande sätt? 

- Om ja, vilka? 

 

 

 

 

 

- Arbetar Malmö stad med några särskilda lösningar för att skapa gröna miljöer i 

samband med förtätning av staden?  

- Om ja, vilka? 
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- Finns det några särskilda funktioner som eftersträvas med att skapa gröna miljöer i 

kombination med stadsförtätning? 

- Om ja, vilka? 

 

 

 

 

 

 

- Förändras värderingen av gröna miljöers funktioner i samband med 

förtätningsprocesser?  

- Om ja, på vilka sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

- Vem/vilka är det som beslutar om implementering av grönska? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vem/vilka har kostnaden för implementering av grönska? 
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Bilaga II 

Intervju med Gustav Aulin, strategiavdelningen 
stadsbyggnadskontoret 
 

- Finns det någon strategi eller plan för hur Malmö stad arbetar med att förtäta staden 

och samtidigt göra staden grönare? 

- Om ja, vilka och hur ser de ut? 

Malmös översiktsplan med fördjupningar och tematiska tillägg. Vi har också flera pågående 

projekt (ex Levande Malmö och Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö). 

 

 

- Finns det några särskilda principer eller avvägningar som tillämpas för att optimalt 

utnyttja marken och på så sätt möjliggöra en kombination av förtätning och gröna 

miljöer?  

- Om ja, vilka? 

Nej 

 

 

- Finns det några kriterier som används för att väga graden av förtätning mot yta för 

gröna miljöer? 

- Om ja, vilka? 

Nej 

 

 

- Uppfattas förtätning vara ett eget önskemål av Malmö stad eller är det en följd av 

direktiv från andra aktörer? 

- Om det helt eller delvis är en följd av direktiv från andra aktörer, vilka aktörer?  

 

Det är ett eget önskemål. Malmö är en politiskt styrd organisation och direktiv kommer från 

våra politiker. 

 

 

 

- Anser Malmö stad att det är eftersträvansvärt att försöka förtäta och samtidigt göra 

staden grönare? 

- Om ja, varför? 

- Finns det anledningar till att det inte kan vara eftersträvansvärt eller situationer då 

det inte alltid är det? 

Vi vill ha ett effektivt markutnyttjande för att hushålla med våra resurser och spara åkermark 

och vi vill ha en grön och trivsam miljö för stadens medborgare. Grönska innebär både 

ekologiska och rekreativa värden och innebär stora vinster i form av ekosystemtjänster för 

staden. Vad jag kan komma på är det därmed alltid eftersträvansvärt. 

- Finns det något bra exempel i Malmö på hur förtätning av staden gjorts samtidigt som 

området blivit grönare? 
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- Om ja, finns det någon dokumentation som verifierar detta? 

Jag kommer på fyra exempel så här på rak arm: 

Kv Mo 

Slussplan 

Kv Kaninen 

Kv Ruth 

Dock finns det ingen, vad jag vet, dokumentation om det. Det finns också många pågående 

projekt med ambitionen att bli både tätare och grönare. 

 

 

- Finns det något exempel i Malmö på att konflikten mellan förtätning och grönytor inte 

lösts på ett tillfredsställande sätt och den ena sidan har fått för stort inflytande? 

- Om ja, finns det någon dokumentation som verifierar detta? 

I nästan alla fall av förtätning som skett i Malmö historiskt så har grönska fått för lite 

utrymme, och kompenserats dåligt. Jag känner inte till någon dokumentation om det. 

 

 

- Finns det något verktyg Malmö stad använder för att utvärdera om ett område blivit 

både förtätat och grönt på ett tillfredsställande sätt? 

- Om ja, vilka? 

Nej, inte i dagsläget 

 

 

- Arbetar Malmö stad med några särskilda lösningar för att skapa gröna miljöer i 

samband med förtätning av staden?  

- Om ja, vilka? 

Grönytefaktorn och säkert fler som jag inte kommer på just nu. 

 

 

- Finns det några särskilda funktioner som eftersträvas med att skapa gröna miljöer i 

kombination med stadsförtätning? 

- Om ja, vilka? 

Vet ej. 

 

 

- Förändras värderingen av gröna miljöers funktioner i samband med 

förtätningsprocesser?  

- Om ja, på vilka sätt? 

Förtätning innebär ofta fler människor på samma plats. Det ökar grönytornas betydelse. 

 

 

- Vem/vilka är det som beslutar om implementering av grönska? 

Tekniska nämnden 
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- Vem/vilka har kostnaden för implementering av grönska? 

Tekniska nämnden 
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Bilaga III 

Intervju med Åke Hesslekrans, planenheten 
stadsbyggnadskontoret 
 

- Finns det någon strategi eller plan för hur Malmö stad arbetar med att förtäta staden 

och samtidigt göra staden grönare? 

- Om ja, vilka och hur ser de ut? 

Översiktsplanen finns och i denna finns strategier. Den är dock relativt ny, så det finns ingen 

klar riktlinje hur vi ska arbeta vidare med strategierna i exempelvis detaljplaner. Men detta 

kommer. 

 

 

- Finns det några särskilda principer eller avvägningar som tillämpas för att optimalt 

utnyttja marken och på så sätt möjliggöra en kombination av förtätning och gröna 

miljöer?  

- Om ja, vilka? 

Grönytefaktorn används och för förskolor används lekvärdesfaktorn. Lekvärdesfaktorn 

används när förskolan har en mindre utemiljö och inriktar sig på kvaliteter i utemiljön.  

Samutnyttjande för olika funktioner använder vi oss också av. En park kan till exempel ha 

flera olika funktioner.  

Vi har också börjat titta på frågorna kring ekosystemtjänster och om och hur man kan använda 

detta i detaljplanerna. Förhoppningen är att det ska gå att använda på detaljplanenivå och då 

är de aktuella frågorna var och när. 

 

 

- Finns det några kriterier som används för att väga graden av förtätning mot yta för 

gröna miljöer? 

- Om ja, vilka? 

Det finns inga riktlinjer för hur vi ska använda kriterier. De flesta funderar nog själva över 

olika faktorer som om det är nära till en större park, hur solljusinsläppet är m.m. 

 

 

- Uppfattas förtätning vara ett eget önskemål av Malmö stad eller är det en följd av 

direktiv från andra aktörer? 

- Om det helt eller delvis är en följd av direktiv från andra aktörer, vilka aktörer?  

Det är ett eget önskemål från Malmö stad. Framförallt för att spara jordbruksmark i 

utkanterna. Samtidigt är det intresse från andra, framförallt byggherrar, men även Boverket 

och PBL. Oftast är det ett gemensamt intresse. Regionen vill gärna till exempel förtäta kring 

stationer, både nya och befintliga. 
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- Anser Malmö stad att det är eftersträvansvärt att försöka förtäta och samtidigt göra 

staden grönare? 

- Om ja, varför? 

- Finns det anledningar till att det inte kan vara eftersträvansvärt eller situationer då 

det inte alltid är det? 

Ja. Ett huvudsyfte med förtätning är att bra åkermark som finns runt staden sparas. Förtätning 

gör också att man bättre kan utnyttja infrastruktur effektivt. En grön stad är bland annat bra 

med tanke på hälsoaspekterna, rekreation, barnperspektivet och ekosystemtjänster. 

Vid kollektivtrafikknutpunkter finns en konflikt mellan förtätning och kvantitativ grönyta. I 

dessa områden är målet att skapa goda förutsättningar för att fler ska kunna använda 

kollektivtrafiken och ofta innebär det fler människor på en liten yta. Grönytefaktorn 

kompenserar brist på kvantitativ grönska med kvalitativ grönska istället. Detta behöver 

däremot inte innebära att det blir grönare.  

 

 

- Finns det något bra exempel i Malmö på hur förtätning av staden gjorts samtidigt som 

området blivit grönare? 

- Om ja, finns det någon dokumentation som verifierar detta? 

Hyllie är ett bra exempel. Det har tidigare varit odlad mark, vilket ofta innebär en monokultur. 

Nu är det mer variation och tillgängligare för besökare. Det är dock möjligt att det finns de 

som tycker att det var finare innan, med fälten. Området är för nytt för att det ska finnas 

någon utvärdering av det.  

 

 

- Finns det något exempel i Malmö på att konflikten mellan förtätning och grönytor inte 

lösts på ett tillfredsställande sätt och den ena sidan har fått för stort inflytande? 

- Om ja, finns det någon dokumentation som verifierar detta? 

I Annestad kunde vi kanske jobbat med grönfrågorna på ett annat sätt. Det kunde funnits lite 

annorlunda struktur där, större sammanhängande grönytor. Det är också ganska mycket 

hårdgjord yta där. 

 

 

- Finns det något verktyg Malmö stad använder för att utvärdera om ett område blivit 

både förtätat och grönt på ett tillfredsställande sätt? 

- Om ja, vilka? 

Miljöbyggprogram SYD, som vi ingår i, har eventuellt något utvärderingsverktyg. Vet inte 

om det finns något annars. 

 

 

 

 

 

 

 

- Arbetar Malmö stad med några särskilda lösningar för att skapa gröna miljöer i 

samband med förtätning av staden?  

- Om ja, vilka? 
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Grönytefaktorn används. 

Träd är viktiga. De är hälsobringande och rogivande. De kan också matcha den urbana skalan 

på ett bra sätt.  

 

 

- Finns det några särskilda funktioner som eftersträvas med att skapa gröna miljöer i 

kombination med stadsförtätning? 

- Om ja, vilka? 

Grönytorna ska ha flera funktioner och inte en enskild. Ofta har planeraren en ”idealbild” av 

hur samhället ser ut och fungerar, men i verkligheten gör människor på olika sätt och 

använder ytorna på sitt eget sätt. Här behöver den som planerar tänka utifrån dem som ska 

använda grönytan. 

 

 

- Förändras värderingen av gröna miljöers funktioner i samband med 

förtätningsprocesser?  

- Om ja, på vilka sätt? 

Ja, men det finns nog ett tröskelvärde. Efter en viss grad av förtätning blir grönytor allt 

viktigare. Även sättet att använda grönytor förändras vid förtätning. Det blir fler människor på 

samma yta, vilket ger ett annat användningsmönster.  

 

 

- Vem/vilka är det som beslutar om implementering av grönska? 

Vid nybyggnation av ett område är det stadsbyggnadskontoret och gatuförvaltningen i de fall 

staden äger marken. Är det inte staden som äger marken tar ofta stadsbyggnadskontoret 

initiativ för gestaltning av ett område. Det sker sedan en diskussion med inblandade aktörer 

kring grönskan. ÖP, FÖP och planprogram är viktiga i detta arbete. Dessa är antagna politiskt, 

vilket ger tyngd. 

Finns det redan en detaljplan är det gatukontoret som kan påverka grönskan. 

 

 

- Vem/vilka har kostnaden för implementering av grönska? 

Det finns inget lätt svar på denna fråga. Exploatörerna tar en del av kostnaden. Det beror 

delvis på nyttan de har av grönytorna.  
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Bilaga IV 
 

Intervju med John Lepic, exploateringsenheten gatukontoret 
 

- Finns det någon strategi eller plan för hur Malmö stad arbetar med att förtäta staden 

och samtidigt göra staden grönare? 

- Om ja, vilka och hur ser de ut? 

Strategin är att försöka implementera detta i varje nytt projekt. Alla inblandade bevakar sina 

frågor, vilket leder till att det blir en del förhandlingar och kompromisser. Vid större projekt 

finns det en projektgrupp med deltagare från flera olika förvaltningar som arbetar 

tillsammans. Vid enklare projekt kan det vara en projektgrupp med representanter från endast 

gatukontoret och stadskontoret. Beroende på projektet är det olika personer och avdelningar 

som är representerade. Om det är en extern exploatör är det inte alltid gatukontoret är med i 

början av projektet. I dessa fall kan detaljplanen bli gjord, och bli politiskt förankrad, utan att 

gatukontoret har varit inblandade alls. Vid sådana tillfällen är det svårare att påverka planen 

och få mer grönytor. Det lättaste är när alla är med från början och man kan använda sig av 

alla styrdokument, vägledningar och annat som finns och tillsammans skapa och förhandla 

fram en bra lösning. Det är enklare att få ett helhetsgrepp då. Grönskan vill alla ha, problemet 

är att det finns ingen som egentligen vill betala för den. När det är en extern exploatör är det 

ofta att ”måstena” görs, exempelvis ledningar m.m., medan det som är ”extra” -som grönytor, 

tas bort. Det blir billigare så – på kort sikt.  

ÖP säger att Malmö stad ska arbeta med att skapa en tät grön stad. Dock är detta dokument 

endast vägledande. Det finns även detaljplaner som är 20-30 år gamla som byggs först nu. 

Dessa har gjorts på andra kriterier och efter andra behov än vad som finns idag.  

Gatukontoret arbetar nu med att uppdatera grönplanen från 2003. Sedan 2003 har flera nya 

fördelar med grönytor blivit aktuella och behöver belysas, bland annat ekosystemtjänster och 

hälsoaspekter. En annan aspekt som tas upp i den är rättvisa i fördelning av grönytor, det inte 

är lite grönt överallt utan finns grönare och mindre gröna områden. I uppdateringsarbetet 

arbetar man mycket i workshops tillsammans med serviceförvaltningen, fastighetskontoret 

och stadsfastigheter, som är en del av serviceförvaltningen. Tanken är bland annat att skapa 

en mer operativ handlingsplan med förslag på hur man kan få det att fungera.  Bland annat ska 

frågor som slitage och ekonomi och hur detta ska tillgodoses tas upp. Vilka analyser som 

behöver göras för att kunna fatta rätt beslut är en annan fråga som tas upp. Framför allt är 

tanken att kunna använda dokumentet i den löpande verksamheten. Det är här informationen 

och insatserna behövs. Det finns många dokument som bara blir liggande i hyllor. Arbetet 

med att uppdatera grönplanen är inlett och ska upp till politikerna för att få ett beslut (ev. är 

det redan ett uppdrag från politikerna). 

Den nya grönplanen kommer också ta upp hur kostnader för grönytor kan fördelas. Den 

kommer redogöra för vilka vinster grönytorna ger och hur stor samhällsnyttan för dessa 

vinster blir i kronor. Många fördelar med grönytor, som ekosystemtjänster, är svåra att 

översätta i pengar direkt och blir därför svåra att jämföra med de kostnader som finns i 

projektet. 
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- Finns det några särskilda principer eller avvägningar som tillämpas för att optimalt 

utnyttja marken och på så sätt möjliggöra en kombination av förtätning och gröna 

miljöer?  

- Om ja, vilka? 

PBL, vars syfte är att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 

levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens 

samhälle och för kommande generationer, arbetar man efter.  

Målet är att tillgodose olika behov och skapa multifunktionella områden. En park ska t.ex. 

fungera på alla sätt, året runt, för alla behov. Detta kräver bland annat funktionsanalyser. Att 

skapa multifunktionella områden är en utmaning och något bland annat gatukontoret arbetar 

med.  

Analyser visar att kvalitativa grönytor bör vara minst 150x150m. Är den mindre går det inte 

att skapa en mångsidig, kvalitativ grönyta. Det blir då istället en grön lunga, något annat i 

staden.  

Vid byggnation av skolor och förskolor använder bygglovsavdelningen finns det i Malmö ett 

analysverktyg som kallas lekvärdefaktor. Utemiljön analyseras och klassificeras ur olika 

aspekter och blir det sammanlagda värdet för lågt så beviljas inte bygglov. För grönytor 

behöver ett liknande system utvecklas. 

I västra hamnen har man använt sig av grönytefaktor, men detta är inget som används i hela 

Malmö generellt (bestämt).  

Kompensationsplantering diskuteras i arbetet med den nya grönplanen. Detta innebär att om 

något grönt tas bort ska detta kompenseras. Eftersom det är en kostnadsfråga och 

kompensationen ofta får ske någon annanstans så blir det en större fråga. För att principer 

verkligen ska fungera måste de vara antagna politiskt.  

Det finns även 8 olika parkkaraktärer som man på gatukontoret försöker att arbeta efter och 

införa. Många grönytor saknar kvalitet och fungerar inte fullt ut. Ett annat verktyg som 

används är sociotopskaraktärerna. Dessa påminner om de åtta parkkaraktärerna, men är lite 

enklare utformade och är lättare för lekmän att förstå.  

 

 

 

- Finns det några kriterier som används för att väga graden av förtätning mot yta för 

gröna miljöer? 

- Om ja, vilka? 

I FÖP Västra hamnen finns det avvägande, dessa används dock inte generellt i hela staden. 

Bedömningar görs från fall till fall och ofta är det förhandlingar mellan de olika sidorna. Det 

är inte alltid det går att förtäta som önskat heller. Dessutom kan det finnas politiska beslut, 

dessa väger tungt. Vill exempelvis politikerna skapa 300 nya bostäder i ett område krävs det 

goda argument för att detta inte skulle göras. Grönytetal kan exempelvis användas som 

motivering.  

 

 

 

 

 

 

 

- Uppfattas förtätning vara ett eget önskemål av Malmö stad eller är det en följd av 

direktiv från andra aktörer? 
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- Om det helt eller delvis är en följd av direktiv från andra aktörer, vilka aktörer?  

Detta är eventuellt ett politiskt direktiv. Det grundar sig troligen i ett resurs- och 

hållbarhetsperspektiv. Malmö är byggt på en del av Sveriges bästa åkermarker, vilket gör att 

det inte är helt önskvärt att låta staden breda ut sig alltför mycket och ta mark i anspråk. En 

tätbyggd stad blir mer använd, mer befolkad. Det är lättare att konkurrera ut bilen till förmån 

för kollektivtrafik och cykel då det finns ett bättre underlag för att skapa fler turer och 

avgångar och bättre cykelvägsnät. Det finns även många bra miljöaspekter. Samtidigt finns 

det många komplikationer med förtätning. Det skapar bland annat ett ökat slitage. Det är 

enklare att bygga på åkermark med tanke på bland annat ledningsdragning. Det är svårt att 

utnyttja infrastrukturen vid förtätning. Oftast behöver det byggas om helt istället, vilket gör att 

det blir mycket dyrare än att bygga på åkermark.  

 

 

- Anser Malmö stad att det är eftersträvansvärt att försöka förtäta och samtidigt göra 

staden grönare? 

- Om ja, varför? 

- Finns det anledningar till att det inte kan vara eftersträvansvärt eller situationer då 

det inte alltid är det? 

Se svar på frågan ovan. 

 

 

- Finns det något bra exempel i Malmö på hur förtätning av staden gjorts samtidigt som 

området blivit grönare? 

- Om ja, finns det någon dokumentation som verifierar detta? 

Ev. Västra hamnen. Området har blivit mer besöksvänligt och grönare, samtidigt som det har 

förtätats. I FÖP för Västra hamnen finns dokumenterat vad som gjorts. Ev. också Hyllie. I 

FÖP/Planstrategi för Hyllie finns mer information. Stora projekt överlag blir bättre än de små. 

I små projekt är det lättare att skjuta undan grönyta.  

 

 

 

- Finns det något exempel i Malmö på att konflikten mellan förtätning och grönytor inte 

lösts på ett tillfredsställande sätt och den ena sidan har fått för stort inflytande? 

- Om ja, finns det någon dokumentation som verifierar detta? 

Det finns många grönytor som behöver få en skjuts, de används inte för att de är för tråkiga. 

Ändå har Malmö bland de lägsta andelarna parkmark bland städer i Sverige. Problemet är att 

ingen har pengar till att uppgradera parkerna. Många parker har exempelvis två av åtta 

karaktärer. Fixas inte parken till så vill man förtäta där istället. Exploatörer och service 

behöver marken till förskolor mm. De ligger alltid efter med att skapa nya och får ta allt som 

finns till hands. Det finns inte i deras budget att uppdatera parker. Skattepengar behövs till 

mycket.  

 

 

- Finns det något verktyg Malmö stad använder för att utvärdera om ett område blivit 

både förtätat och grönt på ett tillfredsställande sätt? 

- Om ja, vilka? 
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Detta finns inte, men borde finnas. 

 

 

- Arbetar Malmö stad med några särskilda lösningar för att skapa gröna miljöer i 

samband med förtätning av staden?  

- Om ja, vilka? 

Det varierar från projekt till projekt. Vi testar olika metoder i olika projekt för att ha något att 

kunna referera till senare. Ekonomin styr till viss del. Ledningsomläggningar m.m. behöver 

ofta göras för att inte störa till exempel trädrötter. 

Trädrader i skelettjord har vi prövat en del nu. Detta hjälper rötterna att få både luft och 

vatten, något som annars är bristvara i stadsmiljön. Ofta dräneras vatten bort och jorden blir 

kompakterad. Regndiken bygger på samma princip, men istället för träd finns det mer ytlig 

grönska. Dessa planeras i samband med dagvattenhanteringen. Regndikena gör att vattnet inte 

leds bort direkt till en brunn, som ett vanligt dike ofta gör, utan de håller vattnet ett tag också. 

Att inte enbart använda gräs ger diket ett mervärde.  

Stora träd i refuger har vi testat på Trelleborgsvägen. Det kan vara svårt att få igenom vissa 

idéer eftersom det finns riktlinjer om hur vissa saker ska eller bör vara. Exempelvis bredder 

på refuger för att plantera träd.  

All grönska i staden är viktigt, varje träd är viktigt. Gröna väggar kommer som förslag ibland 

för att spara markyta, men detta skapar dyra och artificiella lösningar som kräver mycket 

arbete. 

 

 

- Finns det några särskilda funktioner som eftersträvas med att skapa gröna miljöer i 

kombination med stadsförtätning? 

- Om ja, vilka? 

Denna process är vi mitt uppe i nu. Sociotoper, ekosystemstjänster och parkkaraktärer är saker 

som diskuteras mycket.  

 

 

- Förändras värderingen av gröna miljöers funktioner i samband med 

förtätningsprocesser?  

- Om ja, på vilka sätt? 

Den preciseras på ett annat sätt. Vi har nyligen börjat fundera över hur vi materialiserar 

grönytorna. Vi tänker på det som en gräsmatta- den ska klippas, istället för att tänka på att den 

är något levande. Vi har istället börjat tänka att här odlar vi park, här odlar vi gräsmatta. 

Denna vändning på det ger ett annat synsätt, ett synsätt som innebär att vi kanske måste ta 

hand om det lite mer. Som tar hänsyn till att det är levande och inte ett föremål. Detta kräver 

ju också att tänket finns med hela vägen. I dagsläget upphandlas skötsel, så tankesättet måste 

finnas hos dem också. Inte bara som något man säger, utan att man förstår hela innebörden. 

Då kan vi bättre få nytta av ekosystemtjänster och annat.  

Det finns också aspekten med sociala funktioner och social hållbarhet. Att försöka få 

människor att ta ansvar för sin närmiljö.  

Att ta tillvara på biomassa, grönmassa, är något annat vi börjat med. Skogsskötsel har gjort 

detta länge, men i parker fungerar det inte riktigt så. Där städas det upp i mycket större 

utsträckning, det ska vara fint. Men att spara biomassa kan göras på ”fina” sätt också. Numera 

får löv ligga kvar i större utsträckning och ris samlas ihop för att läggas i speciella 

faunadepåer där smådjur kan bo. Nackdelen med detta är att det kostar jämfört med att bara 
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samla ihop allt och köra iväg det. Samtidigt ger det ett mervärde och fler arter. Det varierar 

från fall till fall beroende på ekonomin hur det blir. Försök görs att engagera skolbarn till att 

hjälpa till i parkerna nära skolorna med detta. Viktigt är då bara att driftsentreprenörer m.fl. 

vet vad som händer och varför. 

 

 

- Vem/vilka är det som beslutar om implementering av grönska? 

Se första frågan 

 

 

 

- Vem/vilka har kostnaden för implementering av grönska? 

Många projekt bekostas inte med skattepengar utan av exploateringen. Vid dessa tillfällen är 

det exploatören som tar alla kostnader, inklusive de för grönytorna. I vissa fall skjuter staden 

till pengar för att kunna skapa lite extra grönska, förbättra cykelvägar eller liknande. Ett 

problem finns i ytterområden i staden där det inte alltid finns intresserade exploatörer.  

Gatukontoret arbetar också med att försöka få exploatörer att ta ansvar för grönytorna i 

samband med byggnation. Fler bostäder innebär mer människor som ska nyttja grönytorna. 

Ibland kan dessutom grönytorna blivit mindre vid förtätningen. Fler människor innebär även 

ett större slitage på grönytorna. Det är dock inte alltid exploatörer är villiga till att bekosta 

upprustning av grönytor på, eller i närheten, av det område som bebyggs.  
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Bilaga V 

Intervju med Kerstin Torseke Hulthén, planenheten 
stadsbyggnadskontoret 
 

- Finns det någon strategi eller plan för hur Malmö stad arbetar med att förtäta staden 

och samtidigt göra staden grönare? 

- Om ja, vilka och hur ser de ut? 

Översiktsplanen är en vägledning för hur Malmö ska arbeta med bland annat detta. Tät och 

grön stad är ledord. Men frågan är vad det innebär exakt med en tät och grön stad? Och hur 

ska vi skapa det?  Det är lätt det blir vertikal grönska och gröna tak, men det behövs också 

större grönområden för att skapa kvalitet - som de åtta kvaliteter Grahn skriver om.  

Grönytor som inte används blir ibland bebyggda. Men ju fler människor det finns, ju fler 

grönytor behövs. Bor det många människor i ett område blir också de ”tråkigare” parkerna 

viktiga. Det är lättare när parkeringsplatser och liknande bebyggs, då försvinner inga grönytor 

på samma sätt. 

I bland annat översiktsplanen står det att vi ska sträva efter att bygga hållbart och då även 

socialt hållbart. För att kunna skapa social hållbarhet är grönskan viktig, delvis för 

hälsoaspekterna men också för att skapa mötesplatser.   

 

  

- Finns det några särskilda principer eller avvägningar som tillämpas för att optimalt 

utnyttja marken och på så sätt möjliggöra en kombination av förtätning och gröna 

miljöer?  

- Om ja, vilka? 

Grönfaktor används på kvartersmark. Den bygger på att olika typer av grönska och mark 

poängsätts utifrån olika kriterier. Utifrån detta beräknas den ekoeffektiva ytan för fastigheten. 

Den ekoeffektiva ytan divideras därefter med den totala ytan för fastigheten. Detta ger ett tal 

som bör vara över en viss nivå för bostadshus och en annan nivå för kontorslokaler. 

Grönfaktorn utgår mycket från ekosystemtjänster. Det är ett politiskt direktiv att vi ska arbeta 

med grönfaktor på kvartersmark. Däremot är det inte alla gånger som det blir så mycket 

grönska som önskat vid bebyggelse. 

Det kommer snart en ny grönplan, den kommer nog vara till stor hjälp.  

Det finns höga krav på skolor och förskolors utemiljö. Vi arbetar med att kunna hålla dessa 

mer öppna under exempelvis kvällstid för allmänheten.  

 

 

- Finns det några kriterier som används för att väga graden av förtätning mot yta för 

gröna miljöer? 

- Om ja, vilka? 

Detta arbetar vi bland annat med just nu. 

 

 

 

- Uppfattas förtätning vara ett eget önskemål av Malmö stad eller är det en följd av 

direktiv från andra aktörer? 

- Om det helt eller delvis är en följd av direktiv från andra aktörer, vilka aktörer?  
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Det är nog en kombination. Det finns direktiv, men man tror också på dessa och vill arbeta 

efter dem. ÖP tar upp mycket om miljö och hållbarhet. En anledning till att Malmö vill bli 

tätare är att staden ligger på åkermark som man vill bevara. En annan anledning är för att 

kunna minska trafiken. Därför byggs det mycket kring stationerna och cykel- samt gångtrafik 

prioriteras på många ställen i staden.  

 

 

- Anser Malmö stad att det är eftersträvansvärt att försöka förtäta och samtidigt göra 

staden grönare? 

- Om ja, varför? 

- Finns det anledningar till att det inte kan vara eftersträvansvärt eller situationer då 

det inte alltid är det? 

Ja! Ekosystemtjänster, som förvisso kunskap funnits om ganska länge, har blivit mer 

uppmärksammade. Likaså hälsoaspekterna. Grönskan är bra för hälsan, men också för motion. 

Där det är grönt är det oftare att man rör på sig. Detta blir svårare när det är mer kompakt i 

staden. Att skapa mötesplatser utomhus är också viktigt. Dessa mötesplatser är nästan 

beroende av grönska.  

En nackdel med höga hus är att det kan skapas mer turbulens och vindar. Detta kan avhjälpas 

med exempelvis träd. Höga hus har också nackdelen att de skuggar mer, men de rymmer 

många fler människor.  

 

 

- Finns det något bra exempel i Malmö på hur förtätning av staden gjorts samtidigt som 

området blivit grönare? 

- Om ja, finns det någon dokumentation som verifierar detta? 

Vet inte, jag har varit här för kort tid. 

 

 

- Finns det något exempel i Malmö på att konflikten mellan förtätning och grönytor inte 

lösts på ett tillfredsställande sätt och den ena sidan har fått för stort inflytande? 

- Om ja, finns det någon dokumentation som verifierar detta? 

Vet inte, jag har varit här för kort tid. 

 

- Finns det något verktyg Malmö stad använder för att utvärdera om ett område blivit 

både förtätat och grönt på ett tillfredsställande sätt? 

- Om ja, vilka? 

Eventuellt skulle grönytefaktorn kunna passa in här. 

Vi följer också upp om mängden hårdgjord yta ökat eller minskat.  

 

 

- Arbetar Malmö stad med några särskilda lösningar för att skapa gröna miljöer i 

samband med förtätning av staden?  

- Om ja, vilka? 

Det arbetas ganska mycket med pocket parks, fickparker. Även grönska på allmän plats så 

som gator och torg arbetas det med. Där är det ofta träd och trädrader. Det är dock viktigt att 

det inte enbart blir trädrader, platser med mer grönska är också viktigt.  
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- Finns det några särskilda funktioner som eftersträvas med att skapa gröna miljöer i 

kombination med stadsförtätning? 

- Om ja, vilka? 

Vid förtätning behövs det alltid fler förskolor. Många gånger kan det vara svårt att hitta någon 

plats för dem och mer och mer börjar tak bli viktiga att utnyttja. Antingen så att förskolan 

finns i flera nivåer och så småningom når ner till marken och en grönmiljö där, eller i 

undantagsfall att de har takträdgårdar.  

Vid förtätning behövs det också fler parkeringsplatser. Med parkeringshus blir det färre 

tomma platser. Parkeringshus är även bra att sätta vertikal grönska på, de behöver inte lika 

många fönster som vanliga hus.  

Stadsodling och utomhusaktiviteter finns i vissa områden. Det ger mer trygghet i området. 

Trygghet är en annan viktig faktor. Det ska finnas folk ute och bottenvåningarna ska vara 

levande. Även här är grönt och grönska viktigt.  

 

 

- Förändras värderingen av gröna miljöers funktioner i samband med 

förtätningsprocesser?  

- Om ja, på vilka sätt? 

Ju mer vi förtätar, ju viktigare blir gröna miljöer. Det gäller bara att alla inser detta. Att 

samnyttja ytor är ett alternativ som har både för- och nackdelar. Ett exempel skulle kunna 

vara en förskola som utnyttjar en närbelägen park. Får parker flera funktioner slits de mer, det 

är viktigt att ta med i planeringen och här är vi inte riktigt än.  

 

 

- Vem/vilka är det som beslutar om implementering av grönska? 

Detta bestäms när detaljplanen tas fram. Men innan denna finns det en process där bland 

annat allmänheten får tycka till. Stadsbyggnadsnämnden beslutar om detaljplanen. 

Planmonopolet innebär att stadens politiker i sista hand har avgörandet. Dock kan protester 

och liknande ske från allmänheten om ett missnöje finns kring något särskilt och beslut 

omprövas.  

Fastighetsägare är med och bestämmer om gröna väggar och liknande på sina fastigheter. Ofta 

sker en diskussion kring detta där fastighetsägaren bland annat får goda exempel och 

information kring fördelarna med detta.  

Byggherren eller fastighetskontoret beställer detaljplanen. Samråd sker mellan flera olika 

aktörer, bland annat byggherren och stadskontoret. Grönytefaktorn används, men på egen 

tomt kan byggherrarna bestämma ganska mycket. Det finns dock flera fördelar med grönskan 

även för byggherrarna, bostadshus blir lättare att hyra ut eller sälja med grönska och kontor 

lättare att hyra ut om de är miljöcertifierade.  

 

 

- Vem/vilka har kostnaden för implementering av grönska? 

I samband med detaljplanen upprättas ett exploateringsavtal med byggherren. Ofta betalar 

byggherren för en del av allmän plats och staden för en del. Skötsel av allmän plats hamnar 

senare på staden, medan skötsel av tomtmark tas om hand av byggherren.  

 


