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Sammanfattning 
Befolkningen ökar kraftigt i Sverige och utökande av bostäder är högst aktuellt. Frågor som 

blir aktuella är var de nya bostadshusen ska placeras och vad berörda beslutsfattare anser när 

de behöver kompromissa med grönområden. Denna studie inriktar sig på Gävle kommun som 

har en vision om att utveckla 10 500 bostäder till år 2030 (Gävle kommun, 2016). Ur ett 

hållbarhetsperspektiv är det olämpligt att bebygga grönområden i städer. Trots detta finns det 

planer på att bygga bostäder i parker i Gävles innerstad, vilket har diskuterats i media. Syftet 

med denna studie är att med hjälp av en enkätstudie undersöka hur Gävle kommuns anställda 

på samhällsbyggnad prioriterar och tar hänsyn till kvaliteter på grönområden. Resultatet 

jämförs även med de anställda på samhällsbyggnad på Sandvikens kommun, Tierps kommun, 

Älvkarleby kommun och Bollnäs kommun. Resultatet visade att det inte finns någon markant 

skillnad mellan de olika kommunerna eller arbetsgrupperna och överlag finns det heller inga 

större skillnader mellan praktiken och vad litteraturen påvisar.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Grönområden, parker, hållbar stadsplanering, förtätning. 



 

 

Abstract 

The population in Sweden is rapidly increasing and expanding possibilities of residential 

housing is highly topical. In light of this, other matters arise such as where the new residential 

buildings are to be located and how this affects existing green areas. This study focuses on 

Gävle municipality and its vision of developing 10 500 residential housings, by the year of 

2030. From a sustainability perspective, it is inappropriate to build on green areas in cities. 

Regardless of the sustainability aspects, Gävle municipality plans to construct residential 

housings in the inner city parks of the city, as debated in media. The purpose of this study was 

to examine how employees within the department of Urban planning at Gävle municipality 

prioritize and account for the qualities of green areas. The study was carried out utilizing a 

survey and the results were compared to answers obtained from employees within the Urban 

planning department at the municipalities of Sandviken, Tierp, Älvkarleby and Bollnäs. The 

results did not show any significant differences between neither municipality, workgroup 

belonging, nor were any substantial differences between practice and literature identified. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Green spaces, parks, sustainable spatial planning, densifying. 



 

 

Förord 

Detta arbete omfattar en kandidatexamen på 15 högskolepoäng på C-nivå och är ett avslut för 

våra studier på Samhällsplanerarprogrammet på Högskolan i Gävle. Vi vill passa på att tacka 

följande personer: Jakob Nobuoka för handledning och vägledning i och under arbetets gång. 

Vi vill även tacka enkäternas respondenter. 

 

Gävle, juni 2016 

 

 

Matilda Ek Hessel & Lovisa Enerhall 
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1. Inledning 

Sveriges befolkning ökar kraftigt och bostadsbristen har enligt Boverket (2016c) varit påtaglig 

de senaste åren. Boverket (2016a) nämner att bostadsbyggandet är en viktig del för att klara 

av bostadsbristen och enligt en prognos behövs det byggas 700 000 bostäder fram till 2025. 

Tranevik (2016) menar att bostadsbristen i Gävle har varit påtaglig under längre period och att 

situationen inte längre är hållbar. Enligt Gävle kommun (u.å.c) måste 10 500 bostäder byggas 

för att uppnå befolkningsmålet på 120 000 invånare till år 2030. Kommunens kommande 

översiktsplan presenterar två förslag på 8000 bostäder som ska byggas i centrala Gävle. Dessa 

bostäder kan byggas genom nyproduktion och/eller genom ombyggnation av befintliga 

byggnader. För ett hållbart Gävle utgår kommunen även från tre hållbarhetsperspektiv; 

ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet (Gävle kommun u.å.a).  

 

Bucht och Persson (1994) menar att förtätning ofta görs på grönområden då den kan betraktas 

som reservmark för bebyggelse eftersom den ofta har ett svagare skydd. Boverket (2007) 

menar även att när en kommuns ekonomi blir sämre kan skötseln av grönområden minska och 

kvaliteten av dessa områden försämras. För att minska detta problem, som var vanligt under 

bland annat 90-talet, exploaterades det på dessa platser. Enligt Boverket (2016a) är det idag 

bostadsbristen som är anledningen till att grönområden måste bebyggas. Park, anlagt område, 

skog eller spridd grön vegetation är exempel på ett separat funktionellt utrymme som kan 

karaktäriseras som grönområde (Jebavy, 2007). Ett grönområde kan beskrivas som 

”naturmark inom och i närheten av städer och tätorter, främst avsedda för rekreation och 

friluftsliv” (Stockholms stadsbyggnadskontor, 2010).  

 

Det har under de senaste åren varit diskussion i media om att parker i de centralare delarna av 

Gävle bebyggs av bostäder, där bland annat Klockgjutarparken har stått i fokus 

(Arbetarbladet, 2015). Enligt SPF pension (u.å.) påbörjades byggnationer av 32 hyresrätter i 

form av ett trygghetsboende i Klockgjutarparken på Söder under våren 2015. Ett annat 

omdiskuterat fall som lyfts i media de senaste åren är Sveriges största kända äppelträd i 

Sofiaparken/ Gustavsplan. Rädda äppelträdet (2014) är en samlingssida som drivs av en grupp 

människor som vill bevara detta unika träd. Under 2014 beviljade Gävle kommun bygglov för 

att bebygga denna plats med bostäder, vilket skulle göra att äppelträdet måste sågas ner.  
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Byggvärlden (2012) menar att en vanlig kvalitet som är svår att tillhandahålla i större städer är 

natur. Författaren menar att fastighetsmäklare vet att tillgången till grönområden och vatten 

påverkar fastighetspriser markant på platser med mycket grönområden. Men att ha kontakt 

med grönområden och natur är inte någon självklarhet i dagens samhälle. Människor 

tillbringar allt mer tid inomhus och fler människor bor i städer (Qvarsell & Torell, 2001). 

Utomhusvistelser påverkar människors hälsa positivt och det ger även en ökad social kontakt 

samt ökad fysisk aktivitet (Nilsson et al 2011). Grönområden är viktiga för att öka människors 

dagliga utevistelser samt att kvaliteter i grönområden är betydelsefulla för att grönområden 

ska bli attraktivare och mer efterfrågade (Grahn & Stigsdotter, 2010).  

 

De intressanta i studien blir att ta reda på vad berörda yrkesmän och beslutsfattare anser i 

frågan om prioriteringar och värderingar av grönområden i samband med förtätning för att 

sedan jämföra hur de hänger ihop med vad litteraturen uppger.  
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2. Syfte 

Syftet med studien var att jämföra vad planerare, ingenjörer, arkitekter, politiker och 

avdelningschefer på Gävle kommun har för värderingar om grönområdens kvaliteter samt hur 

det prioriteras i förhållande till förtätning. Studien inkluderar enkätsvar från närliggande 

kommuner för att utöka informationsmängden och möjliggöra jämförelser mellan Gävle 

kommun, Sandvikens kommun, Tierps kommun, Älvkarleby kommun och Bollnäs kommun. 

De sammanställda svaren ska jämföras med det litteraturen påvisar för att sedan undersöka 

hur de stämmer överens med varandra.  

 

 

3. Frågeställningar 

Vad har Gävle kommun, Sandvikens kommun, Tierps kommun, Älvkarleby kommun och 

Bollnäs kommun för prioritering av grönområden och stämmer det överens mot vad 

litteraturen påvisar? 

 

Hur skiljer sig de anställdas värderingar samt prioriteringar av grönområden på Gävle 

kommun med de mindre kommunerna Sandviken, Tierp, Älvkarleby och Bollnäs värderingar?  

 

Hur skiljer sig värderingarna mellan de olika arbetsgrupperna planerare, ingenjörer, arkitekter, 

politiker och avdelningschefer? 
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4. Teori 

I detta kapitel presenteras en beskrivning av vad grönområden är samt hur de påverkar 

människors hälsa, biologisk mångfald och stadsplanering. 

 

 

4.1. Beskrivning av grönområden 

Enligt Stockholms stadsbyggnadskontor (2010) kan ett grönområde beskrivas som ”naturmark 

inom och i närheten av städer och tätorter, främst avsedda för rekreation och friluftsliv”. 

Jebavy (2007) menar att grönområden är ett separat funktionellt utrymme så som en park, 

anlagt område, skog eller spridd grön vegetation. Men det kan även vara förenat med en typ 

av funktion som en trädgård till en bostad, grönområden i ett bostadsområde, grönska i ett 

område som exempelvis idrottsplatser, kyrkogårdar och skolor.  

 

I en studie av Jebavy (2007) undersökte författaren förhållandet av planeringen mellan 

grönområden och markanvändningen i en mindre stad på högst 20 000 invånare. Författaren 

menar att för att upptäcka potentialen av grönområden och för att framhäva de grundläggande 

värdena av landskapet är det rimligt att använda sig av fysisk planering medan 

landskapsplanen blir dess väsentliga del. En viktig kvalitet för invånarna i en stad är enligt 

Nyström (2003) tillgången till grönområden där människors upplevelser av området är av stor 

betydelse. Enligt en studie av Qiu och Nielsen (2015) där författarna utförde en platsenkät i 

Helsingborg, fick besökarna i ett grönområde besvara en enkät om hur landskapet i ett 

grönområde uppfattades och upplevdes. Resultaten visade att de som svarade på enkäten 

besökte grönområden på grund av utsikten, lugnet och utrymmet medan kultur och socialt 

umgänge inte var lika betydelsefullt gällande grönområdet. 

 

 

4.2. Grönområdens kvalitetsaspekter 

Enligt Bergström, Johansson och Kollberg (2009) så är grönområden viktiga för människors 

välbefinnande och hälsa. Grönområden anses som viktiga bidragsgivare till den fysiska och 

den estetiska kvalitén i stadsdelar. Att investera i de gemensamma tillgångarna såsom parker 

och grönområden är en viktig del för den ekonomiska utvecklingen och att staden blir 

konkurrenskraftig (Kara, Tuncay och Deniz, 2011). För att uppnå ett välbefinnande så räcker 
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det inte bara med bra tillgång till grönområden, det är även kvaliteten på parken eller 

grönområdet som är viktigt för att den ska utnyttjas.  

 

Bergström, Johansson och Kollberg (2009) har gjort en undersökning som visar på kvaliteter 

som kan avse vilka grönområden och parker som invånarna tycker är de mest attraktiva. 

Dessa kvaliteter är åtta stycken och presenteras enligt nedan: 

 

• De vilda. Människor har ett behov av att finna “det vilda”, en slags mystik. Exempelvis 

områden som inte känns influerat av människor passar bra för aktiviteter av olika slag, 

speciellt större ytor. 

 

• De artrika. Biologisk mångfald är viktig för människan då vi har ett behov inom oss att 

studera och samla. Träd, vegetation, djurliv, ytvatten samt gröna stråk är viktigt för den 

biologiska mångfalden.  

 

• De rymliga. Parker som är rymliga ger känslan av att komma bort från staden. För att erhålla 

denna känsla behövs möjlighet att röra sig länge utan att komma bortom områdets gränser 

samt att platsen måste hänga samman naturligt. 

 

• De rofyllda. Människan har ett behov att komma ifrån stadens buller och finna orördhet samt 

lugna och fridfulla områden. Dessa rofyllda områden behöver inte innehålla anordnade 

aktiviteter.  

 

• De lekfulla. I denna miljö ska det finnas saker att upptäcka samt stenar, buskar och 

klätterträd för att barnens naturliga nyfikenhet ska få plats. Ett bra område för lek ska 

innehålla, sandlådor, rutschkanor och gungor samt växter, djur och vatten.  

 

• Det gröna torget. Områden som lämpar sig till dans, teater, musikevenemang och idrott 

fungerar som ett slags grönt torg. Dessa områden bör innehålla kullar för träning och ska vara 

kraftiga och tåliga men även innehålla sittplatser. Dessa arenor och planer är viktiga 

kulturmiljöer. 
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• Det festliga. Denna plats finns för människor som vill koppla av och roa sig där tillgången 

till en permanent anläggning som kaffe och scen finns. Folklivet bör koncentreras på en 

mindre yta.  

 

• Det kulturella. Stenmurar, konstverk, statyer, fontäner, blomsterarrangemang och torg kan 

vara de kulturella egenskaperna i ett område. 

 

Enligt en enkätundersökning av Boverket (Bergström, Johansson & Kollberg, 2009) är det 

dessa kvaliteter som efterfrågas och resultatet visade att det var viktigt med grönområden nära 

till bostaden, vilket är kopplat till bland annat trygghet. De visade sig att närmiljön vanligtvis 

användes till promenader, trädgårdsarbete, avkoppling och andra aktiviteter. Alla nyttjar 

grönområden delvis olika, men det visade sig att yngre personer besöker områden som har 

fotbollsplaner, elljusspår och badplatser i större utsträckning än vad äldre gör. 

 

Lin och Fuller (2013) listar olika aspekter som är betydelsefulla att ta hänsyn till när världens 

städer utökas:  

 

1. Författarna menar att bevarandebiologer länge har debatterat om hur jordbruksmarken ska 

fördelas rent geografiskt. De som förespråkar bevarande av markområden anser att 

högintensiv livsmedelsproduktion på mindre ytor spar mer naturlig livsmiljö än lågintensivt 

jordbruk som är utbrett över större ytor. Andra påstår att lågintensiv produktion över en större 

yta kommer att minska den totala belastningen på ekosystemet som påverkas av människor.  

 

2. Trots att jordbruk och städers system traditionellt ansetts vara inom olika 

forskningsområden finns det starka paralleller mellan de två olika landskapen när det kommer 

till deras placering och kompromissande av ytor. När urbaniseringen fortsätter och utökas, 

minskar bland annat grönområden. Det i sin tur skapar ett behov av att inrikta sig på att ena 

rumsliga gränser för att kunna bedöma ekosystemets påverkan av urbanisering.  

 

3. Intensifiering av urbana system för att öka densiteten av bostäder leder till att byggnader 

varvas med små delar av naturlig eller delvis naturliga grönområden så som skogsdungar och 

parker. Motsatsen extensifiering leder till utglesade förorter, mer grönområden ofta i form av 

trädgårdar till bostäder eller grönska längs gator. Författarna menar att på en regional nivå är 

det viktigt att avgöra vilken av dessa två som har sammantaget lägst påverkan på mångfalden.  



 

13 

 

 

4. I den fjärde och sista punkten menar författarna att det är viktigt att stadsplanerare i deras 

arbete bör utgå från minst hela staden än bara enskilda områden för att minimera påverkan på 

ekosystem. 

 

 

4.3. Biologisk mångfald 

Enligt Wolch, J. R., Byrne, J., & Newell, J. P. (2014) tillhandahåller urbana grönområden så 

som parker, skogar och gemensamma trädgårdar viktiga tjänster till ekosystemet. 

Grönområden kan förbättra luften, dämpa buller, kyla temperaturen, infiltrera dagvatten, fylla 

grundvattnet samt ge växtlig föda. 

 

Biologisk mångfald är den variation som finns i naturen av arter, gener och olika livsmiljöer. 

Den största utmaningen för att bevara en stor mångfald är att ställa krav och bevara en god 

livsmiljö för djur och natur (Skogsstyrelsen u.å.). Stadsparker och grönområden i städer blir 

allt mer viktiga för att bevara biologisk mångfald, framför allt när befolkningen ökar och det 

sker en urbanisering från landsbygd till stad. Cornelis och Hermy (2004) påvisar att 

grönområden i stadsnära parker har visat resultat på en hög mångfald av arter speciellt i 

grönområden som klassas som naturliga livsmiljöer. Större parker kan bidra mer till biologisk 

mångfald än små parker. Författarna anser även att större grönområden i städer är viktiga 

"hotspots" för att bevara biologisk mångfald i städer.  

 

Eftersom mer än häften av befolkningen i världen bor i städer bör biologisk mångfald 

diskuteras mer än vad de gör och hur det ska tillämpas i en stadsmiljö (Elander, Lundgren, 

Malbert & Sandström, 2005). Mångfald spelar en stor och viktig roll för att ekosystemet 

långsiktigt ska fungera. Att bevara stora och naturliga livsmiljöer är viktigt för biologisk 

mångfald. Detta kan vara ett svårt mål på mer tätbefolkade platser där det inte finns lika 

mycket naturlig livsmiljö kvar (Alvey, 2006). Studier har visat att förlusten av naturliga 

livsmiljöer har minskat artrikedomen i städer där de nu finns betydligt mindre arter än vad det 

finns i landsbygdsområden (McKinnely, 2002).  
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4.4. Hälsa 

Biologisk mångfald bidragit till en positiv inverkan på människors hälsa där många fördelar 

med grönområden som stadsparker är att de främjar fysisk aktivitet, psykiskt välmående och 

påverkar den allmänna folkhälsan positivt. Enligt Bertram och Rehdanz (2015) lever cirka 75 

procent av befolkningen i Europa i urbana miljöer och för dessa människor är grönområden 

mycket viktigt för deras eget välbefinnande. 

 

Bergström, Johansson och Kollberg (2009) menar att naturvistelser har en stor betydelse för 

den fysiska hälsan då forskning har visat att närheten till grönområden främjar fysisk aktivitet. 

De menar även att naturvistelser har en god påverkan för den psykiska hälsan eftersom 

vistelse i naturen verkar lugnande, rofullt och läkande, samt att det ger en känsla av att vara 

ett med naturen. Kaplan (1995) menar att naturens läkande egenskaper är att människor tar in 

omvärlden på två olika sätt, med en riktad eller spontan uppmärksamhet. Den riktade 

uppmärksamheten betyder att människor lägger fokus på det viktigaste, där alla andra intryck 

sorteras bort. I det vardagliga livet använder vi oss av denna typ av uppmärksamhet, då vi ska 

komma ihåg saker, planera samt fatta beslut. Denna typ av uppmärksamhet kräver stor 

koncentration och är mycket energikrävande. Att inte kunna koppla bort den riktade 

uppmärksamheten finns det risk att drabbas av psykisk utmattning eftersom återhämtningen 

inte blir tillräcklig. För en effektiv återhämtning bör situationer där mycket oavsiktlig eller 

spontan uppmärksamhet används. Naturen med dess lugnande ljud och mjuka intryck 

uppmuntrar därmed till spontan uppmärksamhet, vilket inte kräver någon större ansträngning. 

 

Bergström, Johansson och Kollberg (2009) menar även att människor överlag har blivit mer 

stillasittande i västvärlden eftersom bland annat transporter med motordrivna fordon har ökat, 

har arbeten där vi inte rör på oss och där fritiden spenderas till stor del framför tv eller datorer. 

Mycket av den tekniska utrustningen som fjärrkontroller, rulltrappor och hissar är anpassade 

att vi inte ska behöva röra oss lika mycket, vilket till slut kan öka risken för att drabbas av 

exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och fetma. Enligt undersökningar av vilka 

motionsaktiviteter som är de vanligaste, visade resultatet att promenader är en av de 

vanligaste i parker och grönområden. Närhet och tillgänglighet till grönområden har därför en 

stor påverkan på människors hälsa. Bergström, Johansson och Kollberg (2009) menar även att 

det är nödvändigt med promenadstråk i närheten av arbetsplatser eftersom dessa områden kan 

ligga långt från bostaden och kan anses vara okänt för den enskilda individen. Vanliga 
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attraktiva promenad- och motionsslingor som "Hälsans stig" är ett exempel på stråk i tätorter 

runt om i Sverige. Dessa slingor är anlagda i samarbete med Hjärt- och Lungsjukas 

Riksförbund och lockar bland annat många individer till lunchpromenader. 

 

Stressrelaterade sjukdomar har ökat drastiskt bland barn och vuxna. En studie som gjorts i 

Sverige visade en tydlig ökning av stressrelaterade sjukdomar och även en stor del av 

sjukvårdsbudgeten går till att lindra personer som lider av olika stressrelaterade sjukdomar. I 

nio svenska städer fick 953 slumpmässigt utvalda personer svara på en enkät om hälsa och om 

deras användning av gröna områden (Grahn och Stigsdotter, 2003). Resultatet av studien visar 

att landskapsplaneringen och utformningen av naturen kan påverka hälsan på de människor 

som bor i städer.  Ju oftare en person besöker grönområden i städer, desto mindre 

stressrelaterade sjukdomar har de. Analysen visar att de individer som känner sig minst 

stressade besöker ett grönområde eller park 186 gånger per år medan de som är mest stressade 

besöker 133 gånger per år (Grahn och Stigsdotter, 2003). Det är en skillnad i antal besök och 

skälet för att människor inte besöker grönområden är ofta tidsbristen. Många anser även att 

det är avståndet som är avgörande för att vistas i grönområden (Grahn och Stigsdotter, 2003). 

Att spendera tid utomhus är enligt författarna är en viktig faktor för att minska stress. Tillgång 

till grönområden eller att ha egen trädgård är det optimala för att minska stress. Planering av 

grönområden i närheten till bostäder och att göra dem mer tillgängliga för invånarna i staden 

är därför viktigt. 

 

 

4.5. Problem med "för gröna städer" 

Wolch et. al (2014) granskar i sin studie den angloamerikanska litteraturen om städers 

grönområden, särskilt parker, där de jämför vad amerikanska och kinesiska strategier gjort för 

att göra städer grönare. Författarna menar att flera studier har visat att vem som ska ha 

tillgång till grönområden har blivit en allt mer viktig fråga. De menar att de flesta studier visar 

att tillgång till grönområden oproportionerligt gynnar vita och mer välbärgade samhällen. 

Många städer i USA har använt strategier för att öka grönområden i städer, speciellt i 

områden med brist på parker vilket även Bertram och Rehdanz (2015) tar upp. Wolch et. al 

(2014) menar att dessa strategier kan bidra till att kvarlevande stadsmark görs mer grön och 

att återanvändandet av föråldrad eller outnyttjad transportinfrastruktur kan återanvändas. 

Liknande strategier har använts i kinesiska städer där det är vanligare med statlig kontroll av 
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utbudet av mark. Intresset för att göra stadsdelar grönare liknar dock strategin i USA och 

författaren talar om en paradox som uppstår när man utvecklar grönområden. Paradoxen är att 

samtidigt som stadsdelar blir hälsosammare och mer utseendemässigt tilltalande leder det 

samtidigt till högre boendekostnader och ökat fastighetsvärde. Detta problem nämner även 

Frumkin (2005) då han menar att utökande av grönområden i underprivilegierade områden 

kan påverka värdena på fastigheterna, vilket gör att de som inte har råd måste flytta där ifrån. 

Detta kan bidra till att områden blir segregerade och kan enligt Boverket (2009) motverkas 

bland annat via blandade boende- och upplåtelseformer. Wolch et. al (2014) menar att denna 

problematik till slut leder till gentrifiering av området där den ursprungliga målgruppen 

tvingas förflytta sig från grönområdet.  

 

Det är därför viktigt att bland annat stadsplanerare fokuserar på strategier som gör 

bostadsområdena "just green enough" för att skydda både social och ekologisk hållbarhet. För 

att kunna göra städer "tillräckligt gröna" måste bland annat planerare anpassa sig efter 

medborgarna i området och se till deras behov tillfredsställs med exempelvis nyskapande 

planering (Wolch et. al, 2014). 

 

Närheten till grönområden från bostaden ska enligt Boverket (2007) vara 300 meter. Denna 

närhet har stor betydelse för människor, framförallt för personer som har lägre utbildning, 

låga inkomster eller för personer som bor i lägenhet (Sundin, 2012). Socioekonomiskt svaga 

människor har inte lika stor tillgång till att kunna vistas i egen trädgård eller fritidshus och de 

ges därför dåliga förutsättningar att kunna befinna sig i gröna miljöer. 

 

Ohälsa bland de socioekonomiskt svaga och personer med utländsk bakgrund är vanligare än 

bland andra grupper i samhället (Bergström, Johansson och Kollberg, 2009) Människor som 

har utbildat sig och har en högre inkomst har en tendens att vilja hålla sig i god träningsform. 

De nyttjar grönområden i lägre utsträckning i närheten till bostad och köper istället 

träningskort eller tar bilen till motionsspår (Sundin, 2012). 

 

Bergström, Johansson och Kollberg (2009) anser att personer som är födda utomlands är 

mindre aktiva inom friluftsliv än de personer som är födda i Sverige är. Det som kan förklara 

denna skillnad är att utlandsfödda är ovana vid allemansrätt, brist på information samt 

annorlunda flora och fauna än i deras hemland. 
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4.6. Funktioner och trygghet 

Baycan och Nijkamp (2012) menar att kvaliteten på grönområden i städer kan bidra till en 

ökad attraktion för medborgarna, arbetande och turister på grund av stadens skönhet och 

identitet. Grönskan i städerna kan alltså bidra till stadens konkurrenskraft på en positiv nivå. 

Enligt Tallhage Lönn (1999) var det vanligt på 1800-talet att anlägga parker för att minska 

risken för bland annat brand. Parker var även någonting som skapade bättre 

levnadsförhållande samt förde in ljus, luft och vatten i staden. Dessa åtgärder gjordes enligt 

Gävledraget (2012) efter den kända stadsbranden år 1869.  

 

Baycan och Nijkamp (2012) menar att kvaliteten på grönområdena kan förändras snabbt och 

blir ett problem för staden, där grönområden i städer slits mycket snabbt på grund av hög 

användning och vandaliseras. Borg (2000) menar att ju tryggare ett område är, ju fler 

människor nyttjar platsen. För att minska otryggheten i ett område är det viktigt att platsen är 

inbjudande och lockar dit människor. Enligt Holland och McMormick (2013) har brott, och 

rädsla för att brott ska inträffa, ökat i offentliga miljöer. I författarnas studie identifieras 

metoder som används för att minska bland annat brott. Resultatet visade att den vanligaste 

åtgärden som används som strategi är att städa bort nedskräpning, sanera klotter, placera ut 

skyltar och öka belysningen. Stockholms stad (2013) menar att denna typ av åtgärder kan ses 

som brottsförebyggande åtgärder, vilket i dessa fall handlar om situationell brottsprevention 

med en strävan efter en minskad möjlighet att begå ett brott. 

 

4.7. Sammanfattning av teorikapitel 

Att bevara grönområden i form av ekologiska tjänster såsom förbättring av luft och 

infiltrering av dagvatten men även ur större perspektiv som hänsynstagande av ekosystemets 

påverkan av urbanisering är viktigt. 75 procent av Europas befolkning bor i urbana miljöer 

och att dessa människor anser det mycket betydelsefullt med grönområden för deras 

välbefinnande.  På en mer detaljerad och lokal nivå har studier gjorts på vad människor 

prioriterar hos grönområden, vilket var utsikten, lugnet och utrymmet samtidigt som kultur 

och socialt umgänge var mindre viktigt. Strategier för bevarande och utvecklade av 

grönområden finns exempelvis både för Sverige samt internationellt. USA och Kina arbetade 

för att öka grönområden och påvisar även vad konsekvenserna kan bli, exempelvis 

gentrifiering. En utmaning är att göra de utökade bostadsområdena "just green enough" för att 

skydda både social och ekologisk hållbarhet samt för en tryggare miljö. 
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5. Metod 

Enligt Hedin och Martin (2011) kan forskning delas in i två olika kategorier, kvantitativ 

forskning och kvalitativ forskning. Den kvantitativa metoden ger resultat av saker som går att 

räkna på exempelvis siffror, angivna mängder, ålder/kön och utbildning. Den kvalitativa 

metoden går på djupet och är mer beskrivande. Valet av vilken metod som används beror 

alltid på vilket svar som förväntas av forskningen. Den kvalitativa forskningen utgår från 

respondenternas åsikter och kan inte vara rätt eller fel. Enligt Widerberg (2002) söker den 

kvalitativa forskningen främst svar på fenomenets innebörd eller betydelse medan den 

kvantitativa forskningen mestadels svarar på förekomst/frekvens. Denna studie blev kvalitativ 

eftersom målet var att ta reda på vad ett fåtal respondenter ansåg i specifika frågor som berör 

deras yrkesområde. 

 

Den metod som användes för att samla in empiri var en internetbaserad enkätstudie som 

skickades ut till involverade planerare, planingenjörer, arkitekter, politiker och 

avdelningschefer på Gävle kommun samt Sandvikens kommun, Tierps kommun, Älvkarleby 

kommun och Bollnäs kommun. Dessa kommuner valdes på grund av att vi behövde många 

svar från platser med olika förutsättningar för att få en ökad diskussion för frågeställningarna 

samt för att lättare kunna dra slutsatser. 

 

Kritik som kan riktas till en kvalitativ metod kan vara storleken på urvalet, eftersom det oftast 

inte är möjligt med ett större urval vid utförande av en kvalitativ metod. Ju större urvalet är 

desto mindre är sannolikheten att svaren blir missvisande, även storleken av urvalet påverkar 

möjligheterna till att dra slutsatser som är korrekta (Gustavsson, 2004). Kritiken mot enkät 

som metod är att den bör vara grundligt genomarbetad innan den skickas ut för att få så bra 

svar som möjligt. Frågorna ska inte vara ledande. Tolkningssvårigheter kan uppstå när 

resultatet ska bearbetas, därför ska svarsalternativen utesluta varandra så inte detta kan uppstå 

(Ejvegård, 2009). Fråga inte om sådant som är självklart eller går att samla in på annat sätt. 

Grunden när enkäten utformas är att ju fler frågor som ställs, desto större bortfall ges 

(Ejlertsson, 2005). 
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5.1. Enkäter 

Enkät är en metod där respondenterna får besvara en samling av frågor. Med en enkät kan ett 

större antal respondenter nås på kortare tid, till skillnad mot exempelvis intervju. 

Respondenterna kan själva välja när och vart de besvarar enkäten. I en kvalitativ enkät ställs 

frågor som berör människors syn (Hedin & Martin, 2011). En nackdel med att använda sig av 

en enkät är att det finns stor risk för bortfall (Bryman, 2002). Fördelen är däremot att 

resultatet av enkäten redan är i skriftligt format och blir därför lättare att bearbeta. Det är även 

enklare att jämföra svaren eftersom alla respondenter får samma frågor (Ejvegård, 2009).  

 

Eftersom studiens syfte var att jämföra kommuners värderingar med litteraturen var enkäten 

strukturerad med öppna frågor samt innehöll en del färdiga svarsalternativ vilket Svenning 

(2003) rekommenderar när man i en enkät vill samla in värderingar. Enkätens frågor 

baserades på litteratur inom området och innefattade 9 frågor (se bilaga 1). För att öka 

möjligheterna till att få utförliga svar gjordes enkäten tillgänglig på internet via Google 

Formulär. Enkäternas sammanställning gjorde i Microsoft Excel (se bilaga 2) där analysen 

visade vad involverade ansåg om frågeställningarna som sedan jämfördes med svaren på vad 

litteratur påvisade inom området. 

 

 

5.2. Urval 

De som svarade på enkäten var samhällsplanerare, fysisk planerare, översiktsplanerare, 

trafikplanerare, planhandläggare, planingenjörer, exploateringsingenjör, stadsarkitekt, 

landskapsarkitekt, planeringsarkitekt, kommunarkitekt, politiker och mark- och 

exploateringschef på Gävle kommun samt några närliggande kommuner. Anledningen till att 

vi valde dessa arbetsgrupper var att få kunnigas värderingar i frågan för att få svar på hur det 

arbetar för att ta vara på grönområden. Arbetsgrupperna delades in i grupper efter deras 

anställning och arbetsuppgifter. Dessa grupper blev planerare, arkitekter, ingenjörer samt 

politiker och chefer. 

 

För att finna lämpliga respondenter besöktes varje kommuns hemsida. Överlag var sökorden 

som användes vid sökningen: Samhällsbyggnad, planerare, arkitekter och exploatering. 

Många anställda var svåra att få tag i och vi blev ofta tilldelade deras kollegors 

kontaktuppgifter då de ansåg att vår frågeställning inte kunde besvaras av dem själva. Vi 
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skickade ut enkäten till sammanlagt 32 anställda på Gävle kommun, Sandvikens kommun, 

Tierps kommun, Älvkarleby kommun och Bollnäs kommun (se tabell 1). Totalt svarade 20 

respondenter vilket innebär en svarsfrekvens på 62,5 %. 

 

Tabell 1: Tabell över kommun, anställda, utskickade enkäter samt antal svarande (Egen bearbetning, 2016). 

 

 

 

5.3. Respondenternas roll i planeringen 

De respondenter som har full befogenhet att bestämma om en plan eller liknande ska gå 

igenom är enbart politikerna genom kommunfullmäktige (Gävle kommun, u.å.b). De övriga 

respondenterna i denna studie kan enbart bidra till att skapa planer efter de krav och behöv 

som råder i samhället och har därmed inte samma rättigheter som politikerna har. De olika 

respondenterna arbetar även under olika ansvarsområden vilket leder till att svaren till 

frågorna kan tolkas olika beroende på vad respondenten har för position. Exempelvis en 

landskapsarkitekt anser förmodligen i stora drag att grönområden ska högt prioriteras medan 

en trafikplanerare i sina frågor fokuserar på trafiken.  

 

 

5.4. Validitet och reliabilitet  
Validitet kan ses som ett mått på om forskningen studerar det som är avsett att studeras 

(Thurén, 2007). Validitetens roll är viktigt när det kommer till effektiv forskning, eftersom 

undersökningen fallerar om validiteten brister, där strävan efter högsta validiteten är i fokus. 

Validitet ses alltså inte som någonting absolut, utan mer som en skala av mer eller mindre. 

Det finns även flera typer av validitet och reliabilitet och det går endast försvaga de hot som 

förekommer, inte utplåna det helt (Cohan et al. 2007).  

 

Vår studie har en relativt hög svarsfrekvens och blir då en mätning med hög tillförlitlighet, det 

vill säga hög reliabilitet. Den höga reliabiliteten medför alltså högre validitet i vår kvalitativa 
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studie. Eftersom antalet anställda på de avdelningar som är relevanta för vår frågeställning är 

så pass få kan det tyckas svårt att få en hög tillförlitlighet. Men eftersom vi i denna studie fick 

en hög svarsfrekvens från det låga antalet anställda blir studien istället mycket tillförlitlig med 

en hög reliabilitet samt validitet. Studien kan däremot inte placeras och representera hela 

Sveriges planering eftersom svaren var personliga värderingar utifrån deras förutsättningar 

inom arbetet. 

 

 

5.5. Etiska aspekter 

I denna studie var frågornas karaktär inte känsliga för enskilda individer, det vill säga att inga 

privata frågor ställdes i enkäten. Enkäten innehöll lämpliga etiska rekommendationer, där 

respondenternas svar sparades och behandlades konfidentiellt. Om respondenterna önskade att 

vara anonym respekterades det. 

 

Vetenskapsrådet (2002) menar att det finns fyra krav som ska efterföljas i ett vetenskapligt 

arbete. Dessa krav är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet, vilket beskrivs nedan: 

 

Informationskravet är enligt Vetenskapsrådet (2002) till för att informera de berörda gällande 

forskningens syfte. De berörda i vår studie var respondenterna vilket gör att vi var tvungna att 

informera de berörda angående forskningens syfte och villkor. 

 

Samtyckeskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att de deltagande i undersökningen 

har rätten att bestämma över sitt deltagande i undersökningen. Detta på grund av att det krävs 

ett samtycke mellan deltagaren och forskaren. Eftersom respondenterna i vår studie själva fick 

bestämma om de ville svara på enkäten samt om de ville vara anonyma, respekterades detta 

krav.  

 

Konfidentalitetskravet grundas enligt Vetenskapsrådet (2002) att ej offentligt lämna ut känslig 

information om de medverkande personerna i undersökningen. Eftersom respondenterna i vår 

studie fick vara anonyma om de så ville var konfidentialitetskravet aktuellt och respekterades. 
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Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) är att information och uppgifter som 

samlats in från enskilda individer endast får brukas i studiens syfte och inte får lämnas ut för 

annat ändamål. Detta krav är aktuellt i vår studie och den informationen som samlats in 

kommer enbart användas i undersökningens syfte. 
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6. Resultat  

I detta avsnitt presenteras resultaten från samtliga frågor ur enkätstudien där respektive fråga 

presenteras var för sig. Sammanställningen innefattar de fem kommunerna Gävle, Sandviken, 

Tierp, Älvkarleby och Bollnäs. Gävle kommun presenteras som en grupp och de mindre 

kommunerna som en gemensam grupp. Sammanfattning av varje fråga presenteras där de två 

kommungrupperna jämförs. De olika värderingarna av arbetsgrupperna planerare, arkitekter, 

ingenjörer samt politiker och chefer lyfts fram. Från Gävle kommun svarade tolv 

respondenter, från Sandvikens kommun tre, från Tierps kommun två, från Älvkarleby 

kommun en och Bollnäs kommun två, sammanlagt åtta svar. Det blir sammanslaget tjugo 

respondenter som svarade på enkäten, se tabell nedan. 

 

Tabell 2: Tabell över respondenternas kommun och arbetsposition (Egen bearbetning, 2016). 

 

 

 

6.1. Betydelsefulla aspekter när städer exploateras 

Lin och Fuller (2013) ställer upp olika aspekter som är betydelsefulla när städer exploateras. 

De hänsyn som enligt dem bör tas är: 1. Var jordbruksmark ska placeras geografiskt. 2. Hur 

urbaniseringen påverkar grönområdens storlek och ekosystemets påverkan på urbaniseringen. 

3. Intensifiering och extensifiering av urbana områden samt dess påverkan på mångfalden. 4. 

Viktigt att stadsplanerare utgår från hela staden vid planering för en minskad påverkan på 

ekosystemet. Nedan presenteras respondenternas svar till om de anser sig ta hänsyn till 

grönområden när exploatering av bostäder och bostadsområden planeras: 
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Figur 1: Diagram över hänsyn till grönområden när exploatering görs i Gävle kommun (Egen bearbetning, 

2016). 

 

Majoriteten av respondenterna i Gävle kommun anser i stor skala att de tar hänsyn till 

grönområden när exploatering av bostäder och bostadsområden planeras. Tre av 

respondenterna, vilket var en fysisk planerare, en planingenjör samt en exploateringsingenjör 

svarade att de tar hänsyn till viss del. En svarade övrigt, vilket var en trafikplanerare och som 

sa “Ja, jag tar hänsyn, men jag har fokus på trafiken eftersom jag är trafikplanerare” (se bilaga 

2A). 

 

 

 

Figur 2: Diagram över hänsyn till grönområden när exploatering görs i de övriga kommunerna (Egen 

bearbetning, 2016). 

Respondenterna i de mindre kommunerna anser sig ta hänsyn till grönområden till stor del, då 

62,5% svarade detta. Respondenten som svarade övrigt på frågan var en samhällsplanerare 

och den menade att det enligt lag måste tas hänsyn till grönområden när exploatering sker.  
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6.2. Följdfråga av betydelsefulla aspekter när städer 

exploateras 

För att få svar på hur kommunerna värderar de aspekter Lin och Fuller (2013) nämner 

förfrågas respondenterna vad de fokuserar mest på vid exploatering. Detta presenteras nedan: 

 

 

 

Figur 3: Diagram över vilka aspekter som har störst fokus på grönområden när exploatering görs i Gävle 

Kommun (Egen bearbetning, 2016). 

 

Det går tydligt att se att respondenterna i Gävle kommun anser att bevarande av grönområden 

är en aspekt som de fokuserar mest på. En annan aspekt som fler valde att fokusera på är 

medborgarnas åsikter. En person vilket var en planingenjör ansåg att enbart exploatering av 

bostäder var viktigt. Övrigt svarade en planeringsarkitekt “Hur befintlig grönska i området 

och i områdets närhet används och vilken funktion de har. I nästa steg om grönområdena i 

området behöver bevaras och utvecklas med någon funktion eller om någon koppling till 

närliggande grönska behöver förstärkas” (se bilaga 2B). En politiker ansåg att det var en 

blandning av alla alternativ och en annan exploateringsingenjör menade att alla fall är unika, 

där det finns en avvägning mellan bevarande av grönområden samt exploatering. 
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Figur 4: Diagram över vilka aspekter som har störst fokus på grönområden när exploatering görs i de övriga 

kommunerna (Egen bearbetning, 2016). 

 

 

Kommunarkitekten på Tierps kommun anser att medborgarnas åsikter och bevarande av 

grönområden är aspekter som de väljer att fokusera mest på, där utmaningen är att finna en 

balans av estetik och funktion samt ekonomi. Planhandläggaren menade att det alltid är en 

avvägning mellan allmänna och enskilda intressen där det är viktigt att alltid ta hänsyn till 

frågans alla punkter. 

 

Respondenterna i de mindre kommunerna anser att medborgarnas åsikter och bevarande av 

grönområden är aspekter som de ger mest fokus. De sex som även svarade övrigt på frågan 

anser att alla komponenter ingår i en sammanvägd bedömning och där en respondent menar 

att enbart fokusera på en av dessa komponenter inte är hållbar planering om man ska se till 

ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.  

 

 

6.3. Kvalitetsaspekter av grönområden 

Bergström, Johansson och Kollberg (2009) har genomfört en studie som tar upp vilka 

kvaliteter som påvisar vilka grönområden och parker invånarna tycker är mest attraktiva. 

Deras resultat presenterades i åtta punkter, de vilda, de artrika, de rymliga, de rofyllda, de 

lekfulla, det gröna torget, det festliga och det kulturella. Nedan presenteras vilka kvaliteter 

respondenternas tycker att ett grönområde eller park bör innehålla som inspirerats av 

Bergström, Johansson och Kollberg (2009) kvaliteter. 
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. 

Figur 5: Diagram över vilka kvaliteter som anses vara viktiga som ett grönområde eller park bör innehålla i 

Gävle kommun (Egen bearbetning, 2016). 

 

Respondenterna i Gävle kommun anser att de flesta kvaliteter bör finnas i ett grönområde. 

Däremot vattendrag, service i form av restaurang och tillgänglighet (cirka 1000 meter från 

och till egen bostad) är mindre viktigt då ingen av respondenterna ansåg detta som 

betydelsefullt. Tre respondenter svarade övrigt, en av dem var planeringarkitekt och sa:  

 

”Svårt att svara generellt. Vi behöver grönska på olika nivåer, kvartersgrönska som finns nära varje 

bostad, en grön gård. Stadsdelsparker och stadsparker och gröna stråk som förbinder dessa så att man kan 

röra sig i trevliga stråk i staden. De olika parkerna behöver ett varierat innehåll. Tysta parker, vackra 

planteringar, aktiviteter, lekutrustning etc men allt behöver inte finnas överallt. Tryggt ska det dock alltid 

vara och tillgängligt” (se bilaga 2C).  

 

En översiktsplanerare ansåg att det fanns många olika typer av grönområden, så svaret är mest 

kopplat till det vad grönområdet eller parken ska innehålla. En landskapsarkitekt ansåg att 

Boverkets riktlinjer om 300 meter från och till egen bostad är rimligt. 
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Figur 6: Diagram över vilka kvaliteter som anses vara viktiga som ett grönområde eller park bör innehålla i de 

övriga kommunerna (Egen bearbetning, 2016). 

 

Respondenterna i de mindre kommunerna anser att alla kvaliteter förutom “tillgänglighet 

(cirka 1000 meter från och till egen bostad)” är viktiga för grönområden. En respondent 

svarade att olika grönområden eller parker kan erbjuda olika innehåll och upplevelser. 

 

 

6.4. Prioriteringar av grönområden 

Enligt Gävle kommun (u.å.c) ska 10 500 nya bostäder byggas inom 14 år och att exploatera 

på grönområden är enligt många planerare någonting som bör undvikas och balansen mellan 

de två faktorerna ses som en komplex fråga. Nedan presenteras vad respondenterna anser på 

en skala från 1 till 5 om hur grönområden ska prioriteras när det kommer i konflikt med andra 

mål. 
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. 

Figur 7: Diagram över en skala från 1 till 5 av hur grönområden prioriteras när de kommer i konflikt med andra 

mål i Gävle kommun (Egen bearbetning, 2016). 

 

Många respondenter anser att grönområden ska prioriteras när det kommer i konflikt med 

andra mål. De två som anser sig prioritera grönområden mest är en landskapsarkitekt och en 

översiktplanerare. Den som anser att grönområden prioriteras minst när det kommer i konflikt 

med andra mål är även det en landskapsarkitekt. 

 

. 

Figur 8: Diagram över en skala från 1 till 5 av hur grönområden prioriteras när de kommer i konflikt med andra 

mål i de övriga kommunerna (Egen bearbetning, 2016). 

 

I de mindre kommunerna svarade sex av åtta respondenter “3” i skalan från ett till fem. En 

samhällsplanerare svarade “2” och en annan samhällsplanerare “5” i skalan av prioritering av 

grönområden. 
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6.5. Medborgardeltagande 

Enligt Boverket (2016b) är medborgardialog ett sätt att släppa in medborgarna i ett tidigt 

skede i planeringen för att påverka frågeställningar, där kvalitet på slutliga planen kan ökas. 

Nedan presenteras hur medborgarna får vara med och tycka till i kommunernas planer enligt 

respondenterna: 

 

. 

Figur 9: Diagram över hur medborgarna får vara med och bestämma vid exploatering i dess närområde i Gävle 

kommun (Egen bearbetning, 2016). 

 

Det går tydligt att se att respondenterna på Gävle kommun låter medborgarna får vara med 

och tycka till vid exploatering i dess närområde via samråd då tio av tolv personer som 

svarade på enkäten ansåg detta. De andra två metoderna där medborgarna får vara med och 

tycka till var informationsdialog och hemskickad information, men de var inte alls lika 

dominerande som samråd var. En landskapsarkitekt svarade att det i en detaljplan alltid går att 

lämna synpunkter, men att det även skiljer sig vid olika projekt. 

 

. 

Figur 10: Diagram över hur medborgarna får vara med och bestämma vid exploatering i dess närområde i de 

övriga kommunerna (Egen bearbetning, 2016). 



 

31 

 

 

Respondenterna i de mindre kommunerna menar att medborgarna får vara med och tycka till 

genom samråd. En kommunarkitekt menade att hemskickad information även förekommer där 

inbjudan till möten bland annat ges. En planhandläggarens övriga kommentar var:  

 

Beroende på detaljplanens omfattning genomförs olika typer av medborgardialoger. Vid planer som kan 

antas ha ett stort intresse från allmänheten och de boende hålls samrådsmöten och medborgardialoger 

medan planer som inte kan antas vara av intresse för allmänheten inte innehåller samrådsmöten. De som 

är sakägare har enligt PBL alltid rätt att tycka till om en detaljplan och denna grupp får i samråds- och 

granskningsskedet av detaljplanen utskickade handlingar av detaljplaneförslaget. Vidare är medborgare 

alltid välkomna att höra av sig till oss på kommunen för att diskutera detaljplaner och deras utformning 

(se bilaga 2F). 

 

 

6.6. Hela staden som utgångspunkt i planeringen 

En av Lin och Fullers (2013) punkter på aspekter när exploatering görs av städer är det viktigt 

att stadsplanerare utgår i planering från hela staden istället för att enbart fokusera på enskilda 

områden åt gången. Nedan presenteras vad respondenterna anser i denna fråga: 

 

 

. 

Figur 11:Cirkeldiagram över om respondenterna anser att stadsplaneringen bör utgå från hela staden vid 

planering i Gävle kommun (Egen bearbetning, 2016). 

 

 

Nio av tolv respondenter svarade att stadsplanering bör utgå från hela staden vid planering 

och två svarade nej. En trafikplanerare ansåg både och medan en översiktsplanerare ansåg att 

svaret var ja och att det är viktigt att få ett helhetsperspektiv och därför viktigt att jobba med 

översiktsplanering överlag. 
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Figur 12: Cirkeldiagram över om respondenterna anser att stadsplaneringen bör utgå från hela staden vid 

planering i de övriga kommunerna (Egen bearbetning, 2016). 

 

I de mindre kommunerna ansåg många att planeringen bör utgå från hela staden där en 

planhandläggare menar att de alltid tittar på vad exploatering har för påverkan på 

omgivningen. Ingen svarade nej på frågan men i övrigt så ansåg dem att det svaret både är ja 

och nej och att det ena alternativet inte behöver utesluta det andra. 

 

 

6.7. Planeringsinspiration från andra källor 

Det är vanligt att inspiration tas från andra länder och städer vid planering. Exempelvis tar 

Wolch et.al. (2014) samt Bertram och Rehdanz (2015) upp att många städer i USA har använt 

sig av strategier för att öka grönområden i städer, vilket sedan Kina inspirerats av då de följt 

liknande strategier. Nedan presenteras vad respondenterna tror om deras kommuns planering 

inspireras av andra länders planeringsstrategier och i så fall hur och varför. 

 

Av Gävle kommuns respondenter ansåg åtta av tolv att Gävles planering inspireras av andra 

länders planeringsstrategier. En landskapsarkitekt och en politiker tror att Gävle inspireras av 

andra stora städer i Sverige, exempelvis mer förtätning och bli mer likt Stockholm. En 

trafikplanerare och en översiktplanerare anser att omvärldsbevakning är viktigt och att det 

borde ske i en större utsträckning. En landskapsarkitekt anser att planering ska utgå från det 

som diskuteras inom branschen och goda förebilder. En planeringsarkitekt säger “I hela 

världen pågår urbanisering, behovet av bostäder är stort i städer och utmaningarna och 
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möjligheterna liknar varandra i stor utsträckning. Vi lever i en global ekonomi och det styr 

byggnationen” (se bilaga 2I).  

 

Respondenterna i de mindre kommunerna tror till stor del att deras kommuns planering 

inspireras av andra länders planeringsstrategier. En kommunarkitekt menar att det nästan är 

omöjligt att inte ta del (inspireras/avskräckas) från exempel från omvärlden. En 

planhandläggare menar att det är viktigt att se på hur andra har planerat, vilket innebär att 

finna och använda sig av andra städers och länders lyckade planer. En fysisk planerare svarar:  

 

”Kommuner inspireras nog mer indirekt, förutsatt att vi planhandläggare och andra tjänstemän inte 

implementerar beprövade utländska strategier som vi själva tagit till oss via utbildning eller annat. Med 

indirekt menar jag riktlinjer och förordningar från regering eller myndigheter som t.ex. Boverket. 

Regeringen och Boverket kan i sina beslut påverkas av lyckade utländska planeringsmetoder för att sedan 

genom lagändringar eller nya riktlinjer "tvinga" oss kommuner att göra det. Medborgardialog i sig, som 

ska främjas enligt PBL, är inte en svensk planeringsstrategi från första början. "Charrette" som är ett 

exempel på dialogverktyg, härstammar från Frankrike” (se bilaga 2I). 

 

 

6.8. Hälsosammare och utseendemässigt tilltalande 

städer 

Wolch et.al. (2014) menar att en paradox kan uppstå då grönområden utvecklas då de blir mer 

hälsosamma och mer utseendemässigt tilltalande. Paradoxen blir då att dessa stadsdelar får ett 

ökat fastighetsvärde. Frumkin (2005) menar att detta kan leda till att många invånare i 

området inte har råd att bo kvar. Nedan presenteras vad respondenterna anser om att 

stadsdelar blir hälsosammare och mer utseendemässigt tilltalande. 

 

En landskapsarkitekt (Gävle kommun) menar att gentrifiering är ett stort problem och det är 

viktigt att kommunen i sin planering så långt som det är möjligt försöker tillse att det blir en 

varierad och blandad bebyggelse där olika grupper kan samsas, leva och bo. Likväl som att vi 

ser till att det finns mötesplatser vilka kan användas av alla. Även kommunarkitekten (Tierps 

kommun) anser att gentrifiering är svår fråga och det alltid finns en risk för gentrifiering vid 

upprustning av stadsdelar. Landskapsarkitekt (Gävle kommun) menar att det är en 

problematik och att det är viktigt att grönstruktur och attraktiva parkmiljöer skapas i alla olika 

områden. Planeringarkitekt (Gävle kommun) menar att bebygga områden ökar 
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förutsättningarna att många ska kunna gå och cykla till sina målpunkter samt befolka och 

utveckla de obebyggda områdena till grönområden för hälsa och ekologisk mångfald. 

 

En översiktsplanerare (Gävle kommun) menar att denna sorts tydliga uppsving kring 

grönområden med en koppling till boendekostnader är ovanligt och ses inte som ett problem. 

Att områden blir mer hälsosamma och således mer attraktiva är positivt och är ett mål då det 

inte är självklart att detta leder till segregation. Medan en politiker, exploateringsingenjör och 

planingenjör (Gävle kommun) anser att det kan var viktigt att blanda upplåtelseformer så att 

det finns både hyresrätt och äganderätt. Detta anser även samhällsplanerare (Sandviken 

kommun/Bollnäs kommun). En landskapsarkitekt (Gävle kommun) har liknande värderingar, 

men menar att upprustning av redan befintliga områden är det som påverkar gentrifikationen 

och inte grönområden samt parker. Stadsarkitekt (Sandvikens kommun) menar att det har 

visat sig att satsningar på gröna miljöer gör att fastighetspriset går upp, speciellt i större 

städer. Att städer blir vackrare, grönare och får en hälsosammare miljö kan påverka 

människan positivt och göra dem friskare.  

 

Fysisk planerare (Älvkarleby kommun) har svårt att se att förbättrade grönområden kan 

påverka en ökad värdering av bostäder. Samhällsplanerare (Bollnäs kommun) menar att 

bostadsområden ska utvecklas på ett sådant sätt att boendekostnader inte ska öka drastiskt. Att 

bygga bort segregation är inte möjligt eftersom problemet flyttas till ett nytt område när det 

tidigare området utvecklats eller förnyats. 

 

 

6.9. Ekologiskt, ekonomiskt och socialt 

Gävle kommun (u.å.a) utgår från tre perspektiv för att kunna bibehålla en hållbar stad. Dessa 

perspektiv är ekologiskt, ekonomiskt och socialt och har en stor påverkan på planeringen då 

alla delarna måste innefattas. Nedan presenteras respondenternas övriga tankar om vad de 

anser om hållbarhetsperspektivet i planeringen. 

 

En majoritet av respondenterna svarade att alla perspektiven är viktiga att ta hänsyn till och 

det är viktigt att det är en avvägning mellan ekologiskt, ekonomisk och socialt för ett hållbart 

samhälle. Landskapsarkitekt (Gävle kommun) menar att de ekonomiska aspekterna oftast 

hamnar i fokus, medan de biologiska och sociala aspekterna hamnar i bakgrunden samtidigt 
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som en annan landskapsarkitekt (Gävle kommun) anser motsatsen. De ekologiska och sociala 

värderas mest där de ekonomiska värdena finns med. En mark- och exploateringschef (Gävle 

kommun) anser att de gröna aspekterna väger tungt i Gävle och medan en samhällsplanerare 

(Sandvikens kommun) anser att dessa perspektiv ska få mer plats. 

 

“I Gävle kommun har vi definierat vad vi menar med hållbar planering i vår grundsyn för 

hållbarhet” Översiktsplanerare (Gävle kommun, se bilaga 2K). Trafikplanerare (Gävle 

kommun) anser att det måste bli mer attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt för ett mer 

hållbart samhälle. 
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7. Diskussion 
I detta avsnitt presenteras först en metoddiskussion som sedan är följt av en 

resultatdiskussion. 

 

7.1. Metoddiskussion  

Det som var bra med enkätstudien var att den besvarades av kunniga inom området som kan 

anses representera hela kommunens planeringsstrategier. Eftersom vi eftersökte 

respondenternas personliga värderingar använde vi både öppna frågor samt hade slutna 

svarsalternativ. Varje fråga hade en öppen spalt för övriga åsikter. För att få relevanta svar på 

enkäten frågades yrkesverksamma respondenter inom samhällsbyggnad. Hedin & Martin 

(2011) menar att respondenternas svar i en kvalitativ forskning inte kan vara rätt eller fel. 

Eftersom vi inte ville få ”rätt” svar, utan i stället personliga värderingar av frågorna ämnade 

det sig bra att använda kvalitativ forskning i studien. 

 

Att använda sig av kvalitativ forskning för vår studie ämnade därför sig bra eftersom vi inte 

ville få ”rätt” svar, utan respondenternas personliga värderingar av frågorna. 

 

Bryman (2002) menar att nackdelen med att använda sig av enkät som metod är att risken för 

bortfall är stor. I vår studie fungerade metoden bra eftersom vi fick 20 svar av 32 utskickade 

enkäter, vilket är ett litet bortfall. Ejlertsson (2005) menar att ju fler frågor som ställs, desto 

större bortfall fås. Eftersom vår studie endast bestod av 9 frågor och var lättbesvarade samt 

inte tidskrävande blev bortfallet litet. Antalet svar var så pass många därför blev 

svarsfrekvensen hög och studien ökade i tillförlitlighet. Den höga tillförlitligheten gjorde att 

resultatet kan stå för vad andra liknande kommuner anser om samma fråga. Dock är den inte 

tillförlitlig nog för att representera planeringstrategier över hela Sverige eftersom Sveriges 

olika kommuner förmodligen kan skilja sig år när det kommer till prioriteringar av 

grönområden i samband med förtätning.  

 

Om denna metod skulle göras igen skulle vi valt att fråga varje respondent hur längre de 

jobbat på sin arbetsposition samt vilken fortbildning de erhållit. Att samla denna information 

kan vara nödvändigt enligt Johansson och Khakee (2008) eftersom det hjälper till att 

tydliggöra skillnader i värderingar. 
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Om studier på ämnet skulle genomföras igen kunde intervjuer användas för att få djupare och 

tydligare svar då även relevanta följdfrågor kan ställas. Vid användandet av intervjuer är det 

dock svårt att uppnå en hög svarsfrekvens då det är mer tidskrävande. Vårt val av enkät 

fungerade bra som informationsöverblick kring värderingar hos respondenterna. Någonting 

som vi skulle haft i åtanke innan arbetets start är att ha mer schemalagd buffert eftersom det 

ibland annat kan ta tid att få tag i rätt respondenter till studien. När vi sökte respondenter till 

vår enkät var det många som inte ansåg sig lämpliga att svara, samt att det var ett fåtal som 

inte svarade på utskicket. 

 

7.2. Resultatdiskussion  

I detta kapitel tas de viktigaste och största skillnaderna från resultatet upp. Nedan presenteras 

resultatdiskussion av skillnader mellan arbetsgrupper, kommun samt hur arbetsgrupperna 

förhåller sig till litteraturen. 

 

7.2.1. Skillnaden och likheter 

Överlag hade respondenterna samsyn på de flesta av frågorna, dock fanns en del avvikande 

svar. I fråga om vilka kvaliteter som varje respondent anser att ett grönområde eller park bör 

innehålla finns en tydlig skillnad i två av svaren. En fysisk planerare tycker att 1000 meter är 

en lagom längd från och till egen bostad medan en planeringsarkitekt anser att 100 meter är 

tillräckligt. Enligt Boverket (2007) är rekommendationerna 300 meter mellan bostad och 

grönområde eller park. Detta kan verka uppseendeväckande eftersom de båda har liknande 

arbetsuppgifter men anser helt olika i denna fråga. Båda är anställda på Gävle kommun vilket 

även det kan verka underligt eftersom de bör utgå från samma riktlinjer i planeringen.  

 

Enligt Bergström, Johansson och Kollberg (2009) finns kvaliteter som visar på vilka 

grönområden och parker som invånarna tycker är mest attraktiva. Dessa kvaliteter är åtta 

stycken och fråga tre i vår enkät liknar dessa. Många av respondenterna hade liknade 

värderingar på frågan där bra belysning var den kvaliteten som de flesta ansåg bör finnas i 

grönområden. Parkmöbler, skötsel, gång-och cykelväg och lummig känsla var även de tydliga 

likheterna bland svaren. En stor skillnad var att ingen förutom två fysiska planerare svarade 

att vattendrag var en bra kvalitet i ett grönområde. Dessa fysiska planerare är anställda i 

Gävle kommun respektive Älvkarleby kommun. Vi tror att dessa värderingar kan ha influerats 
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av respektive kommuns kända vattendrag. De övriga kommunerna har även de vattendrag 

eller sjöar men vi tror inte att dessa är lika prioriterade av invånarna i staden. Frågan vi ställer 

oss är varför det är de fysiska planerarna som anser att vattendrag är en god kvalitet i ett 

grönområde. I Älvkarleby svarade enbart en respondent på enkäten vilket var en fysisk 

planerare. Anledningen till dess svar kan då ha att göra med ren tillfällighet och att inte hela 

kommunen anser liknande i frågan. Om vi istället hade fått fler respondenter från Älvkarleby 

att svara kanske resultatet hade blivit mer tillförlitligt i denna fråga. Liknande tankesätt kan 

ställas till Gävles resultat då enbart en av tolv svarade att vattendrag är en god kvalitet för 

grönområden. Detta är anmärkningsvärt eftersom Gävle är dels känt för Boulognerskogen där 

Gavleån rinner igenom samt att staden är en hamnstad som vill dra nytta av dess tillgång till 

vatten (Boulognern, 2015). 

 

Av två landskapsarkitekter på Gävle kommun anser en att grönområden prioriteras i mindre 

skala när de kommer i konflikt med andra mål. Den första landskapsarkitekten svarade 1 av 

skalan 1 till 5, medan den andra svarade 5 på samma skala. Skala 1 betyder att grönområden 

inte prioriteras när det kommer i konflikt med andra mål och skala 5 betyder att det 

prioriteras. I fältet övrig kommentar anser båda att grönområden ska prioriteras högst och 

därför tolkar vi det som att frågan kan varit svårt att svara på då den går att misstolka. 

Landskapsarkitekten som svarade 5 tror vi anser att grönområden prioriteras högt, medan den 

som svarade 1 tror vi vill att grönområden ska prioriteras högt. Anledningen att vi misstänker 

detta är på grund av att de båda har liknande övriga värderingar på denna fråga, men svarat 

helt annorlunda i skalan. Landskapsarkitekten som svarade 1 i skalan sa  

 

”Mina prioriteringar är alltid att försöka säkerställa allmänhetens tillgång till grönområden, samtidigt som 

vi ska bygga och planera fungerande miljöer för alla. Även kvaliteten på en del av de grönytor som finns 

idag behöver stärkas” (se bilaga 2D).  

 

Landskapsarkitekten som svarade 5 på samma skala sa ”I min roll ingår att prioritera 

grönstrukturen och dess bevarande så högt det går. Samt argumentera för dessa värden i 

diskussioner kopplade till förtätning och exploatering” (se bilaga 2D). Dessa kommentarer 

kan ses som liknande värderingar och kan därför verka motsägelsefullt jämfört med de svar de 

angivit på skalan. 
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I frågan om respondenterna anser att deras kommun inspireras av andra länders 

planeringsstrategier svarade sex respondenter nej på frågan. Alla respondenter som svarade 

nej på frågan hade exempel på varför de ansåg detta. Två av de som svarade nej var 

ingenjörer från Gävle kommun. Ingen av dem kunde svara på varför Gävle inte inspireras av 

andra länders planeringsstrategier. Det skapar en fundering om hur de arbetar med att komma 

fram till goda planeringsresultat eftersom att utgå från andra länders strategier när planering 

görs är vanligt. Även om de inte utgår från andra länders strategier så kanske möjligheten är 

stor att de utgår från andra städer i Sverige, vilket flera respondenter svarade på denna fråga 

(se bilaga 2H). Vare sig tanken om att inspireras finns eller ej tror vi att inspirationen kommer 

från någon källa även fast medvetenheten kanske inte existerar i frågan. Den största 

skillnaden på denna fråga var att Gävles respondenters till större del ansåg att stadsplanering 

bör utgå från hela staden än enskilda områden, då 75%  av respondenterna svarade ja på 

frågan. I de övriga kommunerna svarade enbart 37,5% av respondenterna ja på frågan. 

Anledningen till denna skillnad tror vi kan bero på att de övriga kommuner inte har lika stor 

densitet i den urbana miljön som Gävle har eftersom det är en större stad. Att utgå från hela 

staden vid planering kanske är mer naturligt för planerarna i Gävle.  

 

Lin och Fuller (2013) listar fyra aspekter som är nödvändiga att ta hänsyn till när världens 

städer utökas. En av aspekterna handlar om att det är viktigt att stadsplanerare bör utgå från 

minst hela staden än enskilda områden när de planerar för att minimera påverkan på 

ekosystemet. Dessa två som svarade nej tycker tvärtemot Lin och Fullers påstående angående 

denna nödvändighet. Resten av respondenterna från Gävle kommun samt de övriga 

kommunerna anser att planering bör utgå från hela staden, vilket stämmer överens med 

författarnas rekommendationer. 

 

Wolch et. al (2014) teorier om en paradox som inträffar när grönområden blir mer 

hälsosamma och mer utseendemässigt tilltalande vilket medför att boendekostnader och 

fastighetsvärde ökar. Frumkin (2005) tar även upp detta problem då han menar att ökade 

grönområden i underprivilegierade områden kan påverka fastighetsvärdena. Invånare som inte 

har råd måste därmed flytta därifrån. I frågan om detta då respondenterna fick svara på vad de 

tycker angående denna paradox svarade överlag de flesta liknande. Många ansåg att en 

blandad bebyggelse kan ha stor påverkan på om ett område blir segregerat. Detta kan stärkas 

av Boverkets (2009) teorier då områden i staden ska innehålla blandad bebyggelse och olika 

upplåtelseformer för att motverka segregation.  



 

40 

 

 

Överlag så skiljde sig inte Gävle kommun så mycket från det litteraturen påvisar eftersom 

många respondenter svarade likt de som nämns i studiens teoriavsnittt. De teorier 

respondenterna använder kanske inte är inlärda direkt från litteraturen, utan mer naturligt 

infinner sig via arbetet och vilket uppdrag som står i fokus för tidpunkten. Skillnaderna 

mellan kommunerna var heller inte särskilt stora. Detta kan ha och göra med att kommunerna 

har liknande förutsättningar även fast det är olika stora till ytan, har olika stor tillväxt, 

demografi och är beroende av industri. Detta kan ha att göra med att kommunerna vill och har 

goda förutsättningar för att nyttja och inspireras av varandra.   

 

Respondenterna med samma arbetsposition från samma kommuner hade även de liknande 

värderingar och skiljde sig inte mycket från varandra. Detta anser vi kan vara positivt 

eftersom de har ett betydelsefullt arbete som ska bidra till ett mer hållbart samhälle. Alla 

respondenter oberoende av arbetsposition arbetar även de mot liknande mål, vilket 

överensstämmer med litteraturens riktlinjer.  

 

Det förekom skillnader i resultatet då enstaka respondenter hade motsatta värderingar mot vad 

majoriteten svarade. Detta behöver inte enbart vara ett hinder då det även kan vara positivt 

eftersom dessa värderingar kan öppna upp för nya möjligheter och idéer i ett arbetslag eller 

kommun. 
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8. Slutsats och vidare studier 

I detta kapitel besvaras studiens frågeställningar och om hur fortsatta studier kan göras.  

 

Vad har Gävle kommun, Sandvikens kommun, Tierps kommun, Älvkarleby kommun och 

Bollnäs kommun för prioritering av grönområden och stämmer det överens mot vad 

litteraturen påvisar? 

 

Utifrån resultatet utgår de aktuella kommunerna till största del utifrån det litteraturen påvisar, 

med vissa undantag. Den största skillnaden mellan vad kommunerna ansåg och vad 

litteraturen påvisar var att två respondenter ansåg sig inte följa Boverkets rekommendationer 

på 300 meter mellan bostad och grönområde. Dessa två ansåg att 1000 meter respektive 100 

meter mellan bostad och grönområde var en kvalitet som ett grönområde bör innehålla. 

 

En annan stor skillnad bland svaren var att en respondent inte ansåg att stadsplaneringen bör 

utgå från hela staden, vilket litteratur påvisar att det bör göra. Respondenten som svarade nej 

på frågan kunde inte ge en kommentar på varför den ansåg detta, men vi kan dra en enkel 

slutsats att respondenten enbart fokuserar på enskilda områden i planeringen. 

 

Hur skiljer sig de anställdas värderingar samt prioriteringar av grönområden på Gävle 

kommun med de mindre kommunerna Sandviken, Tierp, Älvkarleby och Bollnäs värderingar?  

 

Mellan de anställda på de olika kommunerna finns ingen markant skillnad i deras värderingar. 

Den enda skillnaden som finns är inte tillräckligt utmärkande för att vara betydande. Några 

respondenter svarade olika i frågan om vart på skalan grönområden prioriteras. I svaren kan 

det lätt tolkas som att respondenterna har likande värderingar då deras övriga kommentar 

liknar varandra.  

 

Hur skiljer sig värderingarna mellan de olika arbetsgrupperna planerare, ingenjörer, 

arkitekter, politiker och avdelningschefer? 

 

De flesta anställda inom samma arbetsposition anser lika i frågor i denna studie men även här 

förekommer skillnader. Den största skillnaden var att en landskapsarkitekt och en 

översiktsplanerare hade helt olika värderingar angående hur ett grönområde ska prioriteras när 
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det kommer i konflikt med andra mål. Landskapsarkitekten svarade 1 i skalan 1 till 5 av 

betydelsen av prioriteringar och värderingar av grönområden i konflikt med andra mål, där 

översiktsplaneraren svarade 5 av samma skala. Landskapsarkitekten ansåg alltså att 

grönområden inte prioriteras, medan översiktsplaneraren tycker att grönområden prioriteras. 

 

Av resultatet framkom det att skillnaderna inte är särskilt stora för de jämförda kommunerna i 

denna studie. Om vidare studier ska utföras inom samma ämne bör fokus ligga på att 

genomföra djupintervjuer för att kartlägga skillnader mellan Sveriges städer. Detta på grund 

av att intervjuer ger personligare svar och att följdfrågor lättare kan ställas. Enkäter kan 

däremot ges innan val av intervjurespondenter, då rätt respondent för frågorna lättare ska 

kunna hittas. Det kan även vara relevant att veta vad respondenterna har för utbildning och 

arbetserfarenhet (Johansson och Khakee, 2008), eftersom åsikterna kan skilja sig markant på 

grund av varje individs tidigare erfarenheter.  
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Bilagor 

Nedan presenteras bilagorna för studien. 

 

 

Bilaga 1 
I denna bilaga presenteras enkäten som skickades ut till respondenterna skapade i Google 

Formulär. 
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Bilaga 2 
I denna bilaga presenteras respondenternas svar från enkäten uppdelat efter arbetsgrupp. 
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