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SAMMANFATTNING
Detta kandidatarbete behandlar grönska i staden och dess komplexitet. Arbetet ser till vad
svensk forskning säger om grönska i staden samt hur Boverket, Plan- och bygglagen och
Miljöbalken förhåller sig till detta. Vidare redogör arbetet för hur Malmö inom planering
behandlar grönska i staden och hur detta förhåller sig till forskning i ämnet.
Studien utgår från ett analytiskt ramverk som bygger på forskning kring grönskans
betydelse för en stad utifrån en svensk kontext. Därför har enbart svensk forskning
använts i arbetet. Vid genomgång av forskningen var begreppen tillgång, tillgänglighet,
kvalitet samt hälsa, förtätning, klimat och barn återkommande och utgör en viktig del av
grönskan i en stad. Forskningen resulterade på så sätt i begrepp som sedan låg till grund
för en innehållsanalys på plandokument från Malmö.
Både Malmö, forskning samt svensk lagstiftning och rekommendationer lyfter hur stadens
gröna områden besitter många olika funktioner för livet i en stad. Grönområden i en stad
beskrivs bland annat besitta en social funktion som mötesplats och används för rekreation,
lek och upplevelser samt är av betydelse för människors hälsa och välmående. Vidare är
stadens grönområden av betydelse för ekologiska funktioner, för ett rikt djur- och växtliv
samt av betydelse för närklimatet och för en god luftkvalitet. Exploatering och förtätning
utgör ett hot mot grönskan i en stad då grönområden kan komma att ses som markreserv.
Genom riktlinjer och detaljplaneläggning kan den fysiska planeringen bidra till att bevara
och utveckla stadens grönska, vilket sker med lagstöd i Plan- och bygglagen. Det är vid
fysisk planering viktigt att se till ett grönområdens kortsiktiga och långsiktiga värde för
en stad, då ett grönområdes värde kan öka över tid om det förvaltats väl.
Nyckelord: Grönstruktur & Fysisk planering.
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Grönska i Rörsjöparken, Malmö.

BAKGRUND OCH ÄMNESVAL
Närhet till grönområden utgör en stor kvalitet för de boende i en stad och såväl Miljöbalken
(1998:808) som Plan- och bygglagen (2010:900) beskriver hur planering ska ta hänsyn till
människans behov av grönområden. Grönstrukturen utgör tillsammans med bebyggelse
och infrastruktur de delar som tillsammans bygger upp en stad. Grönområden kan ha flera
olika funktioner i en stad och används för exempelvis rekreation, odling, informella möten,
dagvattenhantering, förbättrad luftkvalitet samt som levnadsmiljö för djur och växter.
Begreppet grönstruktur beskriver gröna områden i en stad och hur dessa hänger samman
samt bildar en helhet, oberoende av vem som äger marken. Inom planering kan dessa
grönområden utgöras av parker, naturområden likväl som trädgårdar och kyrkogårdar
(Boverket 2007, s.30).
Miljöförvaltningen i Malmö beskriver hur staden siktar på att bli en världsledande
klimatstad och att de är på god väg att nå det målet. En av satsningarna beskrivs bestå av
stadsplanering med fokus på grönska (Miljöförvaltningen 2009). Malmö arbetar idag med
att ta fram en ny grönplan för kommunen. I tidskriften Stadsliv från Malmö stad intervjuas
Camilla Andersson som beskriver grönska i staden som en grundläggande funktion
och struktur. Andersson är landskapsarkitekt på gatukontoret i Malmö och arbetar som
projektledare för att ta fram den nya planen för Malmös gröna och blå miljöer. Samhället
beskrivs stå inför stora hälsomässiga utmaningar som exempelvis stillasittande, övervikt,
psykologisk ohälsa och stress. Att vistas i gröna miljöer ger oss förutsättningar för god
hälsa då parker, natur och grönska underlättar för och uppmuntrar till fysisk aktivitet
samtidigt som det mentala välbefinnandet förbättras. Detta är särskilt viktigt för barn då bra
utemiljöer förbättrar kreativitet, inlärning och motorisk utveckling. Andersson beskriver
vidare ett framtida Malmö som en levande och vacker stad där naturen samspelar med
byggnader och gator (Jangmark 2017 s.7).
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PROBLEMBESKRIVNING
Arbetet fokuserar på grönstrukturens betydelse i en stad. Grönstruktur ingår som en viktig
byggsten i stadsbygden och är en karaktäristisk del av stadens helhet. Ämnet är intressant
på grund av den urbanisering som sker i städer idag, där allt mer grönska tas i anspråk vid
förtätning och exploatering av byggnader (Tallhage 1994, s.10,15). När städerna växer
minskar grönytorna och vid tillväxt av en stad tas nästan alltid den bostadsnära naturen
i anspråk (Boverket u.å. se Bucht & Persson 1995, s.45). Ett annat problem gällande
förtätning och exploatering är att när bostadsnära grön- och rekreationsområden byggs
bort ökar risken att boende flyttar från området (Ericssons, Grahn & Skärbäck 2009,
s.94-95). Vidare påverkar bristen på grönområden staden och dess invånare negativt, då
bristen på vegetation i staden påverkar luftkvaliteten, vind samt lufttemperaturen (Bucht
& Persson 1995, s.35). Bristen på grönområden påverkar även stadsmänniskans hälsa
då grönområden bidrar till mer fysisk aktivitet, ökad koncentration och har en positiv
påverkan på stress (Limén 2011, s.97). På så sätt är en stad beroende av en väl genomtänkt
grönstruktur för människors möjlighet till utevistelse och rekreation (Tallhage 1994, s.
7-9). Stadsplaneringens framstående utmaning är därmed att säkra tillgången och öka
tillgängligheten till bostadsnära grönområden (Boverket 2007, s.57).

SYFTE
Syftet med den här uppsatsen är att se till Malmö och hur de inom planering har arbetat
med att få in mer grönska i staden. Samt att se till hur planeringen i Malmö förhåller sig
till forskning kring grönska i staden. Utöver detta är syftet med arbetet att få en förståelse
för vikten av grönska i en stad utifrån en svensk kontext.

FRÅGESTÄLLNING
•

Hur behandlar Malmö inom planering, i Malmö översiktsplan 2000, Grönplan för
Malmö 2003 samt Malmö översiktsplan 2014, grönska i staden och hur förhåller sig
detta till forskning kring grönska i städer?

För att kunna analysera Malmös gröna planering krävs en djupare förståelse kring ämnet
vilket nedanstående frågor behandlar.
•

Vad säger svensk forskning om grönska i staden?

•

Hur förhåller sig Boverket, Plan- och bygglagen samt Miljöbalken till grönska i
staden?
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AVGRÄNSNING
Inom ämnet grönska finns en mängd olika aspekter att se till, vi har valt att avgränsa
arbetet till att se till grönska i staden och därmed inte lagt vikt vid grönskans betydelse
för det omkringliggande landskapet. För att kunna avgränsa arbetet har vi valt att se
till svensk forskning om grönska i staden för att besvara frågeställningarna utifrån en
svensk kontext. Utöver detta avgränsas arbetet till riktlinjer från Boverket samt lagstöd
från Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Arbetet baseras på en svensk kontext för att
avgränsa materialet samt för att tydligt kunna jämföra svensk forskning och lagstöd om
grönskans betydelse i en stad mot hur den svenska staden Malmö i sina plandokument
förhåller sig till grönska. Blåstrukturen är en del av stadens gröna struktur men tas inte
i detta arbete upp. Detta då blåstrukturen, det vill säga vatten, i staden inte är relevant
för arbetets syfte eller frågeställning. Arbetet ser endast till det gröna i staden. Biologisk
mångfald och dagvattenhantering är återkommande ämnen i forskningen samt empirin
och utgör en betydande del av grönskan i en stad. Dock kommer inte biologisk mångfald
och dagvattenhantering att behandlas i detta arbete, då de är för omfattande ämnen.
Avgränsningen har utformats för att arbetet inte ska bli för stort och omfattande samt att
det ska vara genomförbart inom de tidsramar kandidatarbetet är begränsat till.

DISPOSITION
I det analytiska ramverket beskrivs forskning kring den gröna staden, exempelvis hur
grönska integreras i staden samt vilken betydelse grönska har i en stad. Med detta
som underlag görs sedan en innehållsanalys på empiri från Malmös plandokument.
Innehållsanalysen baseras på Malmö översiktsplan 2000, Grönplan för Malmö 2003 samt
Malmö översiktsplan 2014 för att se hur frågor som rör grön planering behandlas i Malmö
och motiven till det.
I kapitlet Grön planering i Malmö kommer olika begrepp behandlas med utgång i det
analytiska ramverkets forskning. De begrepp som behandlas är tillgång, tillgänglighet,
kvalitet samt hälsa, förtätning, klimat och barn. I kapitlet ansvarar Lisa för de delar i
plandokumenten som berör tillgång, tillgänglighet och kvalitet. Clara ansvarar för
grönska med koppling till begreppen hälsa, förtätning, klimat och barn. En uppdelning
av arbetet har enbart gjorts vid genomgången av planerna, ej i det analytiska ramverket
eller i analysen.
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Grönskande träd på Sturegatan, Malmö.

NYCKELBEGREPP
Några av de nyckelbegrepp som används för att hitta litteratur till arbetet har varit
grönstruktur och fysisk planering. Nyckelbegreppen har använts i sökningar efter
forskning, för att avgränsa litteraturen utefter arbetets syfte.

Nyckelbegreppet grönstruktur
De gröna områdena i en stad är sammanhängande och är oberoende av administrativa
gränser. Grönområden i en stad utgör en helhet, en grönstruktur. Grönstrukturen i en
stad består av bland annat parker, naturmark, koloniträdgårdar, villaträdgården samt
kyrkogårdar. En sammanhängande grönstruktur ger förutsättningar för ett rikt växt- och
djurliv, bidrar till att skapa identitet och karaktär till staden, har betydelse för klimatet
samt är av betydelse för människors användande och tillgång till bostadsnära natur
(Tallhage 1994, s.13, 129). Det finns en skillnad på formell och faktiskt grönstruktur.
Den formella är den som kommunen framförallt ansvarar för och kan utgöras av parker,
alléer, diken, vattendrag med mera. Den faktiska grönstrukturen utgörs av alla gröna ytor
i staden inklusive privata gårdar och trädgårdar (Boverket 2007, s.30).
Grönstrukturen byggs upp av följande områden:
• Privata trädgårdar och bostadsgårdar samt gårdsmiljöer på landsbygden.
• Parker, institutionsområden, skolgårdar, idrottsplatser, golfbanor, begravningsplatser
och andra anlagda grönområden.
• Koloniträdgårdar och odlingslotter.
• Sparad naturmark i staden.
• Vatten, våtmarker och stränder.
• Gröna restområden, exempelvis ruderatmark och vägrenar.
• Småbiotoper i det omgivande kulturlandskapet såsom åkerholmar, alléer, gravhögar,
stenrösen, vattendrag, märgelgravar och andra småvatten.
• Naturmark och jordbruksmark i det omgivande jordbrukslandskapet.

Nyckelbegreppet fysisk planering
Fysisk planering innebär planeringen och utvecklingen av den fysiska strukturen i en
stad. I Regeringens proposition 1994/95:230: Kommunal översiktsplanering enligt
plan- och bygglagen m.m. beskrivs och förklaras den fysiska planeringens uppgift. Den
fysiska planeringen har som uppgift att se till en ändamålsenligt och långsiktigt hållbar
bebyggelsestruktur, så att mark- och vattenområden nyttjas och utformas med hänsyn till
miljö samt människors välbefinnande. Vidare har den fysiska planeringen som uppgift att
se till hälsa och säkerhet samt ha kommande generationers behov och önskemål i åtanke.
Den tekniska infrastrukturen ska genom fysisk planering anpassas till och utvecklas med
hänsyn till miljökraven och naturens kretslopp. Vidare syftar den fysiska planeringen till
att skapa en rik och levande vardagsmiljö (Regeringen 1995, s.31).
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Fruktträd i Slottsträdgården, Malmö.

METOD
Som metod i arbetet har bland annat en fallstudie av Malmö gjorts. Vidare har en textanalys
gjorts på forskning kring grönskans betydelse för en stad samt på tre plandokument från
Malmö. Analysen av Malmö baseras på Malmö översiktsplan 2000, Grönplan för Malmö
2003 samt Malmö översiktsplan 2014.

Fallstudie
Martyn Denscombe beskriver hur fallstudie lämpar sig bäst som tillvägagångssätt när
forskaren vill undersöka en fråga på djupet och tillhandahålla en förklaring som kan
hantera komplexiteten och subtiliteten i verkliga situationer. Fallstudier fokuserar på
en förekomst av ett fenomen i avsikt att tillhandahålla en djupgående redogörelse för
händelser, förhållande, enheter eller processer som förekommer i ett särskilt fall. Vad
som utmärker fallstudier är dess inriktning på bara en enda undersökningsenhet där fokus
riktas mot enskilda enheter snarare än mot ett brett spektrum. För att förstå en situation
är det nödvändigt att förstå många andra, och framförallt hur de olika situationerna
hänger samman. Fallstudien lämpar sig bra i detta sammanhang då studien erbjuder flera
möjligheter gällande att gå på djupet och reda ut komplexiteten i en given situation.
Fördelen med fallstudie är att den tillåter forskaren att använda en rad olika källor, olika
typer av data samt olika typer av forskningsmetoder inom ramen för undersökningen.
Observationer av händelser kan kombineras med inslag av dokument samt informella
intervjuer. Fallstudien lämpar sig som metod när forskaren inte har någon större kontroll
över händelserna, då tillvägagångssättet handlar om att undersöka fenomen så som
de uppträder naturligt. Forskaren är på så sätt inte pressad att kontrollera eller ändra
omständigheterna. Vidare lämpar sig fallstudie vid småskalig forskning då metoden
koncentrerar ansträngningar på en eller några få undersökningsplatser. En fallstudie
kräver vanligtvis att forskaren gör ett val från en lång rad situationer, fallen väljs inte
slumpmässigt utan väljs med utgångspunkt i kända attribut. Fallstudie som metod har även
nackdelar och kritik har riktats mot metoden gällande trovärdigheten i de generaliseringar
som görs utifrån dess resultat. Det kan även vara svårt att definiera fallets gränser på ett
absolut och entydigt sätt, problemet ligger i att avgränsa datakällor som inte ska ingå i
fallet (Denscombe 2014, s.59-70, 72).
En fallstudie har i arbetet gjorts på Malmö stad. Att Malmö stad studeras motiveras med
att det är en av de största städerna i Sverige med en folkmängd på cirka 328 000 invånare
samt en pågående befolkningsökning (SCB 2016). Vilket gör att frågor om grönområden
och grönstruktur är av stor vikt, då exploatering ofta sker på bekostnad av grönområden
(Tallhage 1994, s.15).

Textanalys
Andreas Fejes och Robert Thornberg beskriver hur textanalys handlar om att läsa och
analysera handskrivna texter, tryckta källor och arkiverade dokument av olika slag (Fejes
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& Thornberg 2009, s.137). Som textanalys i detta arbete används metoden innehållsanalys
som är en metod som används för att analysera innehållet i en text.
Innebörd
Martyn Denscombe beskriver hur en innehållsanalys avslöjar vad en text framställer
som relevant genom att mäta vad den innehåller. Vidare avslöjar en innehållsanalys de
prioriteringar och värderingar som framförs i texten samt hur idéer hänger samman.
Innehållsanalys är en metod som kan tillämpas på vilket material som helst, oavsett om
det är skrift, ljud eller bild (Denscombe 2014, s.307-308). Göran Bergström och Kristina
Boréus lyfter hur grundidén med en innehållsanalys är att kvantifiera någonting i texter
utifrån ett specifikt forskningssyfte, en innehållsanalys syftar till att på ett systematiskt sätt
beskriva textinnehåll. Det går att skilja mellan kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys
där den kvalitativa innehållsanalysen syftar till textanalyser där inget räknas eller mäts
(Bergström & Boréus 2012, s.50-51, 54).
Kvalitativ innehållsanalys är en lämplig metod att använda när skriftliga dokument och
texter ska undersökas (Fejes & Thornberg 2009, s.136). Innehållsanalys kan användas för
att finna mönster i större textmängder eller jämföra olika slags texter eller textmängder
från olika tidpunkter (Bergström & Boréus 2012, s.54). Vidare beskriver Denscombe hur
kvalitativ analys inte låter sig presenteras på ett lika koncist sätt som kvantitativ data.
Kvantitativ data går att presentera med hjälp av tabeller och statistik, vilket betyder att
stora datamängder kan presenteras på ett kortfattat och väletablerat sätt. Kvalitativ data
är betydligt svårare att presentera, därför är det viktigt att en forskare inom kvalitativ
analys accepterar att all data inte kan presenteras. Forskaren måste fungera som redaktör
och kunna identifiera och prioritera de centrala delarna av analysen (Denscombe 2014,
s.386-387).
Fördelar och nackdelar
Fördelarna med innehållsanalys som baseras på dokument är att de innehåller stora
mängder med information som är relativt enkelt att få tillgång till för en låg kostnad.
Dokument är i allmänhet en beständig datakälla som är tillgänglig för offentlig granskning
vilket gör att trovärdigheten ökar då källan kan kontrolleras av andra. Dock är det viktigt
att källans auktoritet granskas av läsaren för att avgöra dokumentets trovärdighet. Vid
innehållsanalys är det viktigt att ha i åtanke att dokumentet som analyseras är producerad
för ett annat syfte. Det analyserade dokumentet kan även bygga på upphovsmannens
tolkningar istället för en objektiv bild av verkligheten. Vidare beskrivs nackdelar med
den kvalitativa innehållsanalysen, som exempelvis att det finns en risk att betydelsen
lyfts ut ur sin kontext, att tolkning görs utifrån forskaren samt att förklaringen blir
allt för förenklad (Denscombe 2014, s.316, 387, 399-400). Utmaningen i kvalitativ
innehållsanalys är precis som beskrivet ovan att skapa mening i en massiv mängd data.
Det handlar om att skilja mellan det som är betydelsefullt och det som inte är det samt
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att identifiera betydelsefulla mönster. Eftersom varje kvalitativ studie är unik så kommer
även det analytiska arbetssättet att vara det. För kvalitativ forskning utgör de mänskliga
elementen både en styrka och en svaghet. Styrkan ligger i att tillåta mänskliga instinkter
och erfarenheter att generera nya förståelser och sätt att se på världen medan forskningens
potentiella svaghet är att den är så starkt beroende av forskarens färdigheter, utbildning,
självdisciplin och kreativitet. Då forskaren är ett centralt verktyg inom den kvalitativa
forskningen beror resultatets kvalitet på forskaren som människa (Fejes & Thornberg
2009, s.32).
Tillvägagångssätt
Innehållsanalys är en textanalys som följer ett logiskt och relativt enkelt tillvägagångssätt
(Denscombe 2014, s.307). Både Neuendorf och Denscombe beskriver tillvägagångssättet
för en kvalitativ innehållsanalys. De har ett likartat tillvägagångssätt, dock skiljer sig
tillvägagångsätten något och de båda beskriver hur redovisningen av resultatet kan skilja
sig mellan olika forskare.
Neuendorf beskriver hur textavsnitt som lämpar sig till arbetets frågeställning först
väljs ut. Därefter bestäms vilka variabler eller nyckelord som ska användas i arbetet. I
nästa steg bestäms tillvägagångsättet för hur nyckelorden ska tillämpas till de utvalda
textavsnitten. Därefter förbereds kodningen genom att en ”kodbok” skapas. I nästa steg
avgränsas materialet ytterligare genom att se till exempelvis en viss tidsperiod. Därefter
genomförs kodningen på det insamlade materialet och slutligen sammanställs resultatet
på olika sätt (Neuendorf 2002, s.50-51). Även Denscombe beskriver processen för
analysen av kvalitativ data. Det beskrivs finnas olika tillvägagångssätt för den kvalitativa
analysprocessen, dock kan tillvägagångsättet sammanställas i fem steg. Först samlas data
in, förbereds och organiseras. Därefter läses materialet in för att forskaren ska få en känsla
och en djupare förståelse för materialet, för att då kunna utläsa koder och nyckelord i
materialet. Steg tre innebär en tolkning av data där koder, kategorier och begrepp används
för att tolka materialet. Därefter sker en verifiering av data för att ge forskningen en
trovärdighet. Sista steget innebär en presentation av data, som kan ske på en mängd olika
sätt (Denscombe 2014, s.369-374, 378-379, 386-387).
Tillvägagångssätt i arbetet
Som metod i arbetet har två olika kvalitativa innehållsanalyser gjorts, en på forskning
kring grönska i staden och en annan på empiri från Malmös plandokument. De två
innehållsanalyserna har olika funktion och syfte. I ett första steg gjordes en kvalitativ
innehållsanalys på forskning, med syftet och funktionen att finna relevanta begrepp för att
bryta ner forskningen i mindre enheter. De begrepp som togs fram i forskningen är tillgång,
tillgänglighet, kvalitet samt hälsa, förtätning, klimat och barn. Begreppen valdes ut då
de var återkommande i forskningen kring grönskans betydelse för en stad. Forskningen
och empirin har avgränsats till att enbart se till begreppen med koppling till grönska.
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De ovan nämnda begreppen låg sedan till grund för en andra kvalitativ innehållsanalys på
empiri från Malmös plandokument. Innehållsanalysen baseras på Malmö översiktsplan
2000, Grönplan för Malmö 2003 samt Malmö översiktsplan 2014 med syftet att se hur
frågor som rör grön planering behandlas i Malmö och motiven till det. Innehållsanalysen
på plandokument från Malmö började med att lämpliga textavsnitt valdes ut från
planerna. Efter det bröts planerna ner i mindre enheter, med utgång i de begrepp som togs
fram genom innehållsanalys på forskningen. I plandokumenten från Malmö överlappar
begreppen ibland varandra. I analysen har därmed ett urval och en sortering gjorts för
att skapa en struktur. För att då kunna urskilja hur respektive plandokument behandlar
och förhåller sig till de olika begreppen, för att på så sätt få en helhetsbild av hur Malmö
hanterar gröna frågor i planeringen.
Fejes och Thornberg beskriver hur ett vanligt sätt för människan att sortera, få överblick
och ökad kunskap om världen eller ett område är att dela in det i olika kategorier eller fack
(Fejes & Thornberg 2009, s.17). Kvalitativ innehållsanalys lämpar sig då analysmetoden
kan används för att finna mönster i empirin samt jämföra plandokument från olika
tidpunkter. Genom metoden går det även att finna begrepp som är återkommande och
betydande i plandokumenten. Genom innehållsanalys av empirin kan vi få svar på delen
i huvudfrågeställningen som berör Malmö. Vilket i sin tur leder till att vi kan svara på
hela huvudfrågeställningen. Andra metoder övervägdes men valdes bort, som exempelvis
intervju. Intervju kan ge en djupare bild av forskningen men samtidigt ger det bara en
bild av ämnet. En intervju hade kunnat komplettera innehållsanalysen men på grund av
tidsbrist uteslöts metoden.

15

Tulpanodling i Slottsträdgården, Malmö.

FORSKNINGSÖVERSIKT
Stadens gröna områden har många olika funktioner för livet i en stad. De gröna områdena
beskrivs bland annat besitta en social funktion som mötesplats och användas för
rekreation, lek och upplevelser samt är av betydelse för människors hälsa och välmående.
Vidare är stadens grönområden av betydelse för ekologiska funktioner, för ett rikt djuroch växtliv samt av betydelse för närklimatet och för en god luftkvalitet (Boverket 1999,
s.13). Grönstrukturens betydelse har vidgats, fördjupats och ändrat karaktär sedan början
av 1800-talet fram till idag, dock är funktionerna i stora drag desamma. Skillnaden ligger
i storleken på tätorterna, antalet människor som lever urbant samt den moderna livsstilen.
En stadspark har kommit till att ha ett flertal olika funktioner. Den kan dels ha en stor
social betydelse som rekreationsområde men även fungera som ett centralt uterum för
stadens alla invånare (Bucht & Persson 1995, s.21).
Forskningsöversikten i arbetet baseras på svensk forskning. Nedan beskrivs forskare
vars texter använts i detta arbete. Dessa forskare har valts ut för att ge en förståelse för
grönskans betydelse för en stad.
Tillgång och tillgänglighet med koppling till grönska lyfts i forskningen som viktigt.
Patrik Grahn är professor i landskapsarkitektur på SLU (Grahn 2016). Grahn (1991)
beskriver i texten Om parkers betydelse: parkers möjligheter att underlätta och berika
föreningsverksamhet och arbete på daghem, skolor, servicehus och sjukhus hur grönska i
staden bör hanteras utifrån frågor om tillgång, tillgänglighet och nåbarhet. Vidare beskrivs
grönytors betydelse för individen i staden samt hur dessa gröna områden används av
de boende i staden. Även Nordström ser till grönska med koppling till tillgänglighet.
Maria Nordström är en extern resurs vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi
och miljöpsykologi på SLU (SLU u.å.) Nordström (1994) lyfter i texten Vårt behov av
grönska: några aktuella miljöpsykologiska forskningsresultat hur tillgängligheten är en
viktig del av grönstrukturen i en stad. Hon berör även frågor om vegetationens upplevda
bullerdämpande effekt. Vidare beskriver hon barns förhållande till grönska och hur barn
upplever den fysiska omvärlden.
Hälsa ses också som en viktig aspekt av grönska i en stad. Iréne Tallhage Lönn arbetar med
infrastruktur och planering på Regionförbundet i Kalmar län (Tallhage 2012). Tallhage
(1994) beskriver i boken Stadens parker och natur vad grönområden och grönstrukturen
är och vilken betydelse dessa områden har för växt- och djurliv, för stadens identitet
och karaktär, för klimatet samt människan. Tallhage lyfter frågan om grönska och dess
påverkan på människors hälsa samt att grönstrukturen utgör en viktig byggsten i staden.
Grönområdes utformning, placering och karaktärsdrag beskrivs vara av betydelse för
platsens identitet. Vidare lyfter hon frågan om tillgänglig till bostadsnära grönområden
samt möjliga hinder och barriärer. Även Ericsson, Grahn och Skärbäck lyfter grönska
som en del av människors välmående i en stad. Texten (2009) Närmiljöns betydelse och
hur den kan påverkas är skriven av Ingegerd Ericsson som är filosofie doktor i pedagogik
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på Malmö Högskola (Ericsson 2015). Texten är även skriven av Erik Skärbäck, professor
vid institutionen för landskapsarkitektur på SLU (Skärbäck 2017). Även Grahn är
medförfattare. Författarna beskriver i texten människans grundläggande behov gällande
upplevelsen av utemiljöer. De beskriver hur grönska har en positiv påverkan på människors
hälsa. Vidare lyfter de grönska med koppling till barns hälsa.
Ur forskning kring grönskans betydelse för en stad går det att utläsa hur grönområden
är av vikt för människors rekreation och aktiviteter. Eivor Bucht arbetar som extern
resurs vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på SLU. Bengt
Persson är universitetslektor på SLU vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering
och förvaltning (SLU u.å.). Bucht och Persson (1995) beskriver i texten Grönstruktur i
städer och tätorter: utdrag ur PBL-utredningen 1994 hur grönområden har tillkommit
för att tillgodose de boendes behov och önskemål. De beskriver även hur grönområden
används för en mängd olika aktiviteter, för bland annat lek, rekreation och motion. De
lyfter även hur grönstruktur är ett viktigt instrument för att ge staden struktur och identitet.
Att värdesätta ett grönområde beskrivs i forskningen som svårt, detta då området utgör
olika kvaliteter för olika individer. Alexander Ståhle är stadsbyggnadsforskare och
landskapsarkitekt på KTH (Ståhle u.å.). Ståhle (2005) beskriver i texten Mer park i tätare
stad: teoretiska och empiriska undersökningar av stadsplaneringens mått på friytetillgång
att grönytorna i en stad ligger i dragkamp mellan politiker, byggherrar, planerare, lokala
intressegrupper samt de som använder områdena. Ståhle beskriver vidare svårigheten
med att värdesätta grönområden då dess värde även kan komma att förändras över tid.
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Trädallé i Kungsparken, Malmö.

OMRÅDESÖVERSIKT
Områdesöversikten i arbetet ser till lagstiftning och rekommendationer utifrån en
svensk kontext. Detta för att se hur grönska i staden hanteras i svensk lagstiftning och
rekommendationer, för att få ytterligare ett perspektiv på hur Sverige hanterar gröna frågor
inom planering. Nedan beskrivs hur Plan- och bygglagen samt Miljöbalken reglerar och
skyddar gröna värden.
Med stöd i Plan- och bygglagen samt Miljöbalken kan gröna områden regleras och
skyddas. Genom Miljöbalken ges möjlighet att säkerställa områden som naturreservat eller
som något annat skyddsområde. Miljöbalkens mål i 1 kap. anger att balken ska tillämpas
så att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas. Genom Miljöbalken ges
också möjlighet att säkra värdefulla kulturlandskap. Det kommunala planmonopolet ger
kommunen möjlighet att inom ramen för Plan- och bygglagen planera utefter de gröna
intressena. Kommunen kan förhindra exploatering av ett grönområde samt upphäva äldre
planer vars genomförande kan få oönskade konsekvenser för ett grönområde. Genom
Plan- och bygglagen går det att säkerställa grönområden, fastigheter, parker med mera.
I översiktsplanen kan kommunen behandla och visa stora strukturer som exempelvis
grönstruktur. Översiktsplanen ger inget formellt stöd men kan fungera vägledande vid
vidare planering. För att ge rättsverkan åt översiktsplanen krävs att detaljplan eller
områdesbestämmelser antas (Boverket 1999, s.42, 46).
I Miljöbalken 1 kap. anges hur balken syftar till att främja en hållbar utveckling och
tillförsäkra nuvarande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö.
Miljöbalken gäller för alla verksamheter och åtgärder som påverkar hälsan och miljön
negativt, förstör natur- och kulturmiljöer samt äventyrar en långsiktigt god hushållning
med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt. I Miljöbalken 3 kap. beskrivs
bestämmelser för hushållning av mark- och vattenområden. I 3 kap. 6§ beskrivs hur
behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter särskilt ska beaktas (Miljöbalk
1998:808).
Plan- och bygglagen reglerar grönområden genom detaljplanering. Bland annat i 2 kap.
2§ beskrivs det hur planläggning och prövning i ärenden om lov eller förhandsgranskning
ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena
är mest lämpade för. Det beskrivs vidare hur det ska ges företräde åt sådan användning
som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Vidare beskrivs det i 2 kap. 3§
punkt 1-3 hur hänsyn ska tas till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt
mellankommunala och regionala förhållanden för att främja en ändamålsenlig struktur
och en estetiskt tilltalande utformning av grönområden. Planeringen ska även främja en
god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper, utifrån en social
synpunkt. Samt en långsiktig god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt
goda miljöförhållanden i övrigt (Plan- och bygglagen 2010:900).
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Plan- och bygglagen 2 kap. 6§ punkt 1 beskriver hur bebyggelse och byggnadsverk
ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till natur- och
kulturvärdena på platsen. I 8 kap. 9§ punkt 1 beskrivs det vidare hur fastigheter ska
ordnas så att naturförutsättningarna så långt som möjligt tas till vara (Plan- och bygglagen
2010:900). Genom 2 kap. 6§ i Plan- och bygglagen skyddas även de särskilda historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden som kan finnas vid en planläggning
eller andra ärenden. Ändringar och tillägg ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag
respekteras och tillvaratas (Plan- och bygglagen 2010:900).
Plan- och bygglagen 4 kap. 8§ punkt 1 tar upp hur kommunen genom detaljplaneläggning
får bestämma hur allmänna platser som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska skyddas. I 4 kap. 32§ beskrivs vidare hur
regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt ska framgå tydligt av planen.
Enligt 4 kap. 43§ är kommunerna tvungna att redovisa områdesbestämmelserna och skälen
för dem i en särskild handling. I handlingen ska det tydligt framgå hur bestämmelserna
reglerar bebyggelse, byggnadsverk och miljön i övrigt (Plan- och bygglagen 2010:900).
Enligt 9 kap. 8§ punkt 2 krävs det även bygglov för ett område som kommunen anser
utgör en värdefull miljö (Plan- och bygglagen 2010:900).
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Trädkrona i Slottsparken, Malmö.

ANALYTISKT RAMVERK
I detta kapitel kommer olika aspekter av grönstrukturens funktion i staden beskrivas.
Kapitlet bygger på forskning kring grönska i staden med fokus på hur grönska integreras
i staden och vilken betydelse grönska har i en stad. Det analytiska ramverket bygger
på den forskning som presenterats i forskningsöversikten. Kapitlet delas in i begreppen;
tillgång, tillgänglighet, kvalitet, hälsa, förtätning, klimat och barn. Begreppen valdes ut
då de var återkommande i forskningen kring grönskans betydelse för en stad. Tillgång,
tillgänglighet och kvalitet är begrepp som kan användas för att ge grönska en kontext
och för att beskriva människans användning av stadens grönområden. Genom att se till
forskning kring grönskans påverkan på människors hälsa går det att få en djupare bild av
grönskans betydelse för en stad. Förtätning utgör en möjlig typ av stadsutveckling och kan
innebära att grönområden tas i anspråk för att ge plats åt byggnader. Begreppet används i
detta arbete för att se hur forskningen förhåller sig till förtätning med koppling till grönska.
Begreppet klimat innefattar bland annat buller, luftföroreningar, vindförhållanden och
temperatur med koppling till grönska i staden. Begreppet har använts i arbetet för att få
en förståelse för hur grönska påverkar klimatet i en stad. I forskningen tas barn upp som
viktiga användare av stadens gröna miljöer och hur människan från ung ålder påverkas av
de gröna kvaliteterna i en stad.

Tillgång
Tillgång innebär den faktiska resursen som den bostadsnära naturen utgör. Andelen
grönområden minskar i många städer vid förtätning samt vid stadsutbredning. Det är
då viktigt att inte glömma bort att alla typer av grönytor kan besitta kvalitéer. Även om
tillgången till mindre grönområden, såsom gröna ytor utmed trafikleder eller privata
villaträdgårdar, kan vara låg eller nästintill obefintlig kan denna yta ha betydelse för
stadens miljö och invånare (Boverket 2007, s.28-30). Många av tätorternas grönområden
har tillkommit för att tillgodose de boendes önskemål om mark för lek, rekreation,
motion, odling, naturupplevelser samt som viktiga instrument för att ge staden struktur
och identitet (Bucht & Persson 1995, s.25).
Tillgången till grönområden påverkas av exploatering och långsiktiga åtgärder bör
därmed eftersträvas. När städer och tätorter byggs ut tas parker, grönområden och annan
obebyggd mark i anspråk. Många av grönområdena betraktas också som reservmark
för exploatering, men genom fastlagda planer kan detta förhindras. Vilket i sin tur
förhindrar att exploatering skapar mer barriäreffekter, föroreningar och överutnyttjande
(Boverket u.å. se Bucht & Persson 1995, s.45). Det är viktigt att inom stadsplanering ha
överblick över flera projekt samtidigt och att ha en förståelse för att om ett grönområde
exploateras så kan det sätta nya krav på ett annat. Grönytorna i en stad ligger ständigt
i en dragkamp mellan politiker, byggherrar, planerare, lokala intressegrupper och
de som använder dem (Ståhle 2005, s.73). Grönstrukturens ekologiska funktioner är
betingade av hela systemet av växter, djur, mark, vatten, klimat och mänsklig påverkan.
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För att långsiktigt ha god tillgång till, samt kunna utveckla och nyttja grönstrukturen är det
viktigt att kommunerna skapar sig en helhetsbild av detta system och av de grundläggande
förutsättningarna för att nyttja och tillgodose behoven i tätorterna. Helhetsbilden består
bland annat av kommunens markområden, de hydrologiska förhållandena i marken,
vegetationen samt vattenområdena (Bucht & Persson 1995, s.23).

Tillgänglighet
För att förstärka den faktiska tillgängligheten och nåbarheten till bostadsnära natur
föreslår Boverket hur man bör arbeta med att tydliggöra stråk samt ta bort barriärer. Vidare
föreslås hur möjligheterna att nå den bostadsnära naturen bör integreras med den övriga
kommunala transportplaneringen, genom att exempelvis skapa mer attraktiva grönstråk
(Boverket 2007, s.41). Tillgängligheten till bostadsnära grönområden är av stor betydelse
för stadsmänniskan då dessa områden utgör stadsmänniskans rekreationslandskap i
vardagen. Tillgängligheten till grönområden bygger på att undanröja de hinder som kan
tänkas medföra att vardagslandskapet inte nyttjas. Hinder kan utgöras av faktiska eller
upplevda avstånd samt människors förmåga att förflytta sig. Hinder kan också utgöras av
barriärer som exempelvis vägar eller järnvägar samt buller som vägen alstrar vilket gör
området mindre attraktivt. Hinder för användande kan även vara en otrygg eller otrevlig
väg till området, tillgängligheten baseras då på ett känslomässigt avstånd (Tallhage 1994,
s. 24-25).
För att ett grönområde ska användas av så många som möjligt menar Grahn att det är
viktigt att området går att nå inom fem minuters promenad, max tio minuter. Det är även
positivt om grönområdet går att nå via trafikfria gator eller genom gröna stråk. Grahn
beskriver vidare att fem minuters promenad resulterar i cirka 200-300 meter, vilket utgör
den sträcka som de flesta människor är villiga att gå till ett grönområde (Grahn 1991,
s.81-82). Det är framförallt tre faktorer som avgör den reella tillgången till grönområden,
vilka beskrivs vara närheten till området, eventuella barriärer samt områdets beskaffenhet.
För barn och äldre är barriärer och närhet mer avgörande för användningen än områdets
innehåll (Bucht & Persson 1995, s.53). Tillgänglighet till grönområden kan även kopplas
till förmågan att orientera sig, att lätt kunna orientera sig på en plats samt hitta dit man
ska ökar tillgängligheten. Vidare beskrivs hur tillgängligheten ökar vid en god tillgång till
sittplatser och träffpunkter som kan fylla flera olika funktioner och anpassas till ett flertal
olika nyttjande (Nordström 1994, s. 41-42).

Kvalitet
Kvalitet utgörs av bland annat den bostadsnära naturens storlek, innehåll och värden.
För att säkra och utveckla kvaliteterna i de bostadsnära naturen bör gestaltningens och
förvaltningens betydelse lyftas. Vilket kan göras genom att samordna planerare med
förvaltningar och aktörer för att få bättre koppling mellan exploatering, förvaltning
och budget (Boverket 2007, s.57). För att få en god utomhuskvalitet är det viktigt att
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kommunerna i sina översiktsplaner och detaljplaner har tydliga riktlinjer och att de
följs upp under hela planeringsprocessen (Bucht & Persson 1995, s.55). Ståhl beskriver
hur det är viktigt att planerare förstår vilka de viktiga värdena för de som använder ett
grönområde är samt att planerare försöker mäta dessa värden, för att sedan planera efter
dem (Ståhle 2005, s.187). För att kunna erbjuda människor grönområden är landets städer
och tätorter beroende av trädgårdar, kyrkogårdar, skolgårdar och andra ytor som ingår
i tätortens ekologiska och hydrologiska system. Grönområdena kan tillgodose behovet
av sociala ytor, lek, rekreation och naturupplevelser. Ekologiska värden är omöjliga
att hänföra till administrativa enheter, exempelvis är det samspelet mellan grönskan i
gaturum, parker och tomters planeringar mot gatan respektive kvarteret som skapar en
värdefull helhetsmiljö (Bucht & Persson 1995, s.7-9,21).
Det beskrivs vara svårt att sätta ett värde på grönområden i en stad, då dessa områden
har olika värde för olika invånare. Det är även svårt att se om det finns ett generellt
samband mellan grönområdets värde och dess storlek, då det är väldigt platsspecifikt och
framförallt beror på tillgången till området. Många grönområden går att förbättra över
tid, genom dialog mellan gestaltare och brukare samt politiker och planerare. Ett nyanlagt
grönområde kan se väldigt tråkigt ut men efter 30 år kan området vara ett av de mest
värdefulla, om det har förvaltats väl under tiden. Komplikationen med ett grönområde
är just att det är en långsiktig process som kräver mycket kunskap. Genom att förbättra
tillgängligheten, tryggheten eller vegetationens kondition i ett grönområde kan värdet på
området öka drastiskt (Ståhle 2005, s.72-73,78). Grahn påpekar att det är viktigt att se till
vilken betydelse grönområden har för enskilda individer då invånarnas välbefinnande kan
väga tyngre än kommunens ekonomiska aspekter (Grahn 1991, s.28).
Många människor spenderar sin fritid i eller i direkt anslutning till en tätort. Därför är
grönstrukturen av stor betydelse, framförallt för barn och äldre som inte lika lätt kan
ta sig någon annanstans (Bucht & Persson 1995, s.41). I vardagsmiljöer, på arbetet,
eller längst färdvägen värdesätts tillgången till vegetation och grönområden. De gröna
områdena kan erbjuda kravlösa möten, stillhet och avkoppling, frisk luft samt möjlighet
till lek, spel och rekreation. Stadens grönområden är framförallt till för människorna i
staden och väl utvecklade och tillgängliga naturområden utgör en värdefull kvalitet i
stadsboendet. I mindre orter är naturen mer tillgänglig och ju större staden blir desto
större betydelse får en väl genomtänkt grönstruktur för människors möjlighet till
utevistelse och rekreation. Grönområden är beroende av utformning, placering och
karaktärsdrag som är av betydelse för en plats identitet. Känslan av att känna sig hemma,
att känna igen sig i en plats är en del av människans identitet då det bidrar till en känsla
av tillhörighet. En kontinuitet i utseende och funktion är av vikt för identifikationen.
Då landskapet är något av det mest stabila och kontinuerliga är detta av stor vikt
för en stads identitet. Identitet skapas när en plats är avgränsad och skiljer sig från
omgivningen samt när växtlighet och byggnader samspelar och bildar en form som är
specifik för just den platsen. Områdets läge och förhållande till dess helhet är också
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ett karaktärsdrag i sig som bidrar till platsens identitet (Tallhage 1994, s. 7-9, 75, 78).

Hälsa
Sedan Lindhagenkommitténs dagar (1866), då Stockholm skulle få en grönare prägel,
har grönska i städerna förknippats med hälsa och välbefinnande. Det finns en tydlig
polarisering mellan staden och naturen, där grönskan i staden är ett sätt att föra staden
närmare naturen (Werner 1998 se Olsson 1998 s.102). Grönområden beskrivs ha en
positiv effekt på människors hälsa och invånare med närhet till grönområden har en bättre
självupplevd hälsa. Grönområden bidrar till mer fysisk aktivitet, ökad koncentration och
har en positiv påverkan på stress. För att grönområden ska nyttjas regelbundet och därmed
ha önskad effekt är det viktigt att de är tillgängliga (Limén 2011, s.97). Tillgången till
bostadsnära grönområden är av betydelse för hur ofta människan besöker dessa områden
och har därmed en påverkan på deras välmående. Människor som bor nära grönområden är
mindre stressande än de som besöker grönområden mer sällan (Grahn & Stigdotter 2003
se Grahn & Ottosson 2010, s.61). Stadens grönområden är av betydelse för människors
vardagsfritid, hälsa och rekreation. Grönområdena ger utrymme för vardagsaktiviteter,
långpromenader och helgutflykter och spelar en stor roll för stadsmänniskans vardagsfritid
(Tallhage 1994, s. 14). Ju fler kvaliteter grönområden nära bostaden har, desto vanligare
är det att man trivs i sin bostad. Trivsel i sin bostad och området man bor i påverkar även
vardagsmotionen och hur ofta man exempelvis motionspromenerar (Björk m.fl. 2008 se
Grahn & Ottosson 2010, s.61).
Gemensamt för alla människor är det grundläggande mänskliga behovet av närhet till
natur och grönska. Detta för vårt välmående och hälsa då människan är en biologisk
varelse som under miljontals år anpassats till en grön omgivning. Forskning visar att gröna
miljöer finns i vårt nedärvda minne och att människan är anpassad till ett liv i naturen. En
kort promenad genom ett grönområde har exempelvis en god inverkan på den stressade
stadsmänniskan. Utformningen av den fysiska miljön påverkar i hög grad människors
koncentrationsförmåga. Stadsmänniskan använder en riktad koncentration då de stänger
ute störande intryck från exempelvis trafik, buller och reklamskyltar. Grönområden
innehåller däremot en mängd fascinerande intryck som lockar till uppmärksamhet.
Den harmoni som människan upplever efter att ha vistats i naturen kan bero på hur
koncentrationsförmågan stärkts i naturen. Undersökningar från svenska sjukhus och
vårdinrättningar visar på att människors behov av läkemedel, smärtlindrande mediciner
samt sömntabletter minskar då patienterna tas ut i naturen (Tallhage 1994, s. 27-29).
Grahn beskriver hur majoriteten av de som använder grönområden kommer dit för att
få lugn och ro. De kommer dit för att de vill se på vacker grönska, lyssna på fåglar
och vind samt att andas frisk luft. Det är den rofyllda karaktären som finns i många
grönområden som är det mest attraktiva med dem. Det finns olika gröna miljöer som
kan hjälpa olika människor. De som vill gå ner i varv kan uppsöka lugna, tysta platser
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utan trängsel, som exempelvis en naturpark. En miljö med blommor, vatten och fåglar
anses av många människor vara avstressande. De som istället söker avbrott från tristess
söker en plats med mycket folk, som exempelvis en stadspark (Grahn 1991, s.64-65, 72).
Patrik Grahn beskriver hur de som inte kan se grönska från sin bostad är 40 procent mer
stressade än de som har en grön utsikt. Han beskriver även hur de som bor i flerfamiljshus
utan balkong upplever obehag av stress dubbelt så ofta som de som har en egen trädgård
(Grahn 1993 se Ståhle 2005, s.74). Många timmar av dygnet spenderas på arbetet och
den som från sin arbetsplats har utsikt mot grönska lider mer sällan av stress. Har man
möjlighet till att från arbetet ta rast i en grön miljö påverkas upplevelsen av stress än mer
positivt (Stigsdotter 2004 se Grahn & Ottosson 2010, s.61). Ericsson, Grahn och Skärbäck
beskriver vidare hur den allra vanligaste orsaken till att människan mår dåligt är stress.
En viktig motståndskraft och hjälpmedel mot stress beskrivs vara utemiljön (Währborg
2002 se Ericsson, Grahn & Skärbäck 2009, s.85). Det beskrivs vidare hur det gjorts en
undersökning om hur långt, mätt i meter, personer med olika stressrelaterade besvär har
från sin bostadsentré till närmsta grönområde. Studien omfattade 1000 personer i nio
svenska städer. Besvären var betydligt större för dem som hade 1000 meter jämfört med
dem som hade 300 meter och i synnerhet jämfört med dem som har 50 meter till närmsta
grönområde. Vilket tyder på vikten av att ha grönområden alldeles intill sin bostad. Ju
längre avstånd folk har till grönområden desto färre dagar per år besöker man dem, desto
kortare är besöken och desto fler dagar per år känner man sig stressad (Grahn & Stigsdotter
2003 se Ericsson, Grahn & Skärbäck 2009, s.85-86). Ericsson, Grahn och Skärbäck
lyfter vidare hur forskningen kring grönskans betydelse för människan började redan på
1980-talet. Då undrade man varför vissa nyopererade fick lämna sjukhuset tidigare än
andra, trots att de genomgått samma typ av operation. Forskningen visade att de patienter
som hade utsikt över trädkronor blev friska fortare än de som såg en tegelvägg från sitt
fönster. Vidare behövde dessa patienter väsentligt mindre värktabletter och kallade på
sköterskor på grund av exempelvis oro och illamående bara en bråkdel så ofta (Ulrich
1984 se Ericsson, Grahn & Skärbäck 2009, s.85).

Förtätning
Grönstruktur ingår som en viktig byggsten i stadsbygden och är en karaktäristisk del av
stadens helhet. Grönområdena är anlagda och byggda samtidigt som bebyggelsen i en
medveten stadsplanering och utgör på så sätt en del av vår historia. Grönområden har
betydelse som stadsbyggnadselement och utgör väsentliga inslag som ger karaktär åt våra
städer, tillsammans med hus, vägar och vatten. Förtätning av våra städer har setts som ett
ideal i svensk stadsplanering och gröna områden har ofta kommit att ses som markreserv
för framtida exploatering. Argumenten för förtätning bygger på sociala och kulturella skäl,
men även miljöskäl med argumentet att en tätare stad bidrar till mindre resor och utsläpp.
Som en följd av att grönområden tas i anspråk för ny exploatering sker en fragmentisering
av stadens grönska (Tallhage 1994, s. 10-11,15). Risken för att boende flyttar från ett
område ökar om bostadsnära grön- och rekreationsområden byggs bort. För att inte förlora
sin befolkning bör grönområden försvaras från exploatering, göras mer tillgängliga
samt utvecklas och förbättras (Ericssons, Grahn & Skärbäck 2009, s.94-95). En ökad
bebyggelsetäthet leder till en ökad efterfrågan på grönområden, vilket kan tolkas som att
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det finns en tydlig motsättning mellan förtätning och tillgång till grönområden. Dock kan
tillgängligheten till grönområden påverka efterfrågan så att den minskar (Ståhle 2005,
s.104).

Klimat
I takt med industrins utbyggnad under det sena 1800-talet kom dålig luft och trängsel att
bli ett påtagligt problem i Europas växande städer. Som reaktion mot detta efterfrågades
allt mer glest byggda städer med frisk luft och grönska. Även i vår tid lider städer av
dålig luft orsakad av biltrafik, uppvärmning samt industriell produktion. Med olika medel
försöker man hindra allt för höga föroreningshalter i stadens luft. Grönskans faktiska
inverkan på miljökvaliteten i en stad har tidigare ifrågasatts men att vegetation har en lokal
positiv effekt beskrivs av Berglund som något vi idag borde vara överens om (Berglund
1996, s.31).
Att vegetation och grönområden har en bullerdämpande effekt är omdiskuterat, det är
istället markytans beskaffenhet och vädrets inverkan som är av betydelse. Dock kan den
psykologiska effekten, att människan upplever mindre buller genom att bullerkällan
avskärmas, vara betydelsefull (Tallhage 1994, s. 105). Även Bucht och Persson beskriver
hur grönstruktur i form av träd och buskar har en marginell bullerdämpande effekt.
Vidare lyfter de också att en viktig psykologisk faktor för hur buller upplevs beror på
människans avskärmning från bullerkällan (Bucht & Persson 1995, s.35). Nordström
lyfter hur vegetation utmed trafikleder inte har någon bullerdämpande effekt vid avläsning
med mätinstrument. Dock kan den upplevda bullerstörningen ändå påverkas positivt av
grönska. Nordström beskriver hur människan upplever en minskad bullerstörning då
vägen avskärmas med vegetation (Nordström 1994, s. 95-96).
Träd i staden bidrar till att förbättra luftkvaliteten, dämpa vind, utjämna temperaturen,
höja luftfuktigheten samt ge en behaglig skugga. Ju fler träd det finns i staden desto
bättre blir stadens klimat (Bucht & Persson 1995, s.35). Tallhage lyfter hur vegetation
kan rena luft från stoft och gaser och grönområden i staden kan hjälpa till att förbättra
kvaliteten på stadsluften. Det är framförallt vid låga föroreningshalter som vegetationens
rening fungerar, vid mer extrema fall kan växterna istället ta skada. Hur stor den renande
förmågan är beror på relationen mellan hårdgjorda och vegetationsklädda områden,
vegetationens sammansättning samt hur grönskan förhåller sig till föroreningskällan.
Obebyggda dalgångar, naturområden, öppna stråk och vattendrag kan fungera som
kanaler som för in frisk luft till staden. Vidare beskriver Tallhage hur forskning har visat
att grönområden har en stor inverkan på temperatur och luftrening. Exempelvis när
vegetationen utgör mindre än 25 procent av stadens yta ökar temperaturen i området,
parker och naturområden har som regel lägre temperatur än omgivande stadskvarter
och gator. Vinddämpning är en viktig faktor vid ett gott närklimat för utevistelse och
vegetationen beskrivs ha bäst vinddämpande effekt när den fördelas jämnt över staden
(Tallhage 1994, s. 97-99, 103-105).
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Barn
Grönområden och parkarealer är viktiga för barns spontana lek och sportaktiviteter.
Fria bostadsnära naturområden måste finnas för klättring och fantasilekar och dessa
grönområden är av vikt för barns motoriska och sociala utveckling (Ericsson 2005 se
Ericssons, Grahn & Skärbäck 2009, s.94). Stadens grönområden har ett pedagogiskt
syfte för barnen i staden och kan fungera som ett levande klassrum. I grönområden kan
kunskap hämtas om natur och ekologi men också om historiska och sociala händelser.
Närhet till grönområden i det dagliga livet ger stadsmänniskan möjlighet att förstå den
egna platsen i naturen i förhållande till biologiska kretslopp samt växters och djurs
livsvillkor. Grönområden har framförallt en stor betydelse för barnen i staden och deras
utveckling (Tallhage 1994, s. 26-27). Utvecklingspsykologiskt sett är det viktigt för
barn att ha tillgång till platser som stimulerar till att på egen hand utforska och upptäcka
omgivningen i den fysiska omvärlden (Nordström 1998 se Olsson 1998 s.18). Barnens
motorik förbättras genom att de övar på att gå och springa i ojämn terräng. De blir i
gröna miljöer mer harmoniska, fantiserar mer och utvecklar sin formkänsla (Tallhage
1994, s. 26-27). Även Grahn beskriver att tillgång till grönområden påverkar barns
motorik positivt (Grahn 1996, 2007 se Grahn & Ottosson 2010, s.61). Under ett drygt år
genomförde Grahn en studie på två skånska förskolor. I studien fick han fram att barnen
i en förskola som har en mindre bestämd utemiljö med fler fria ytor hade betydligt bättre
balans, vighet samt var bättre på att hålla koncentrationen än de barn på den förskola
med en mer bestämd utemiljö. Barnen var inte heller lika sjuka som barnen på den
andra förskolan. Barnens lekar varierade också mellan förskolorna, lekarna var inte lika
varierande på den förskola som hade en mer bestämd utemiljö. Den förskolan hade även
fler konflikter mellan barnen, då utrymmet inte var tillräckligt stort (Grahn 1998 se Olsson
1998 s.90-91). Precis som Grahn tidigare beskrivit har grönområden också en påverkan
på barns koncentrationsförmåga. Barn som vistas i naturrika miljöer på förskolor har
bättre koncentrationsförmåga än de barn som ej har tillgång till natur på sin förskolegård
(Mårtensson m.fl. 2009 se Grahn & Ottosson 2010, s.61).
Ericsson, Grahn och Skärbäck lyfter hur dagens barn ofta har mycket omfattande synoch hörsel men en betydligt mer begränsad rörelse. De beskriver vidare hur klyftan
mellan fysiskt aktiva och fysiskt passiva barn har ökat (Engström 1990 se Ericsson,
Grahn & Skärbäck 2009, s.81). Den motoriska förmågan är betydelsefull både för självuppfattningen och för att kunna leka med andra barn, vilket i sin tur betyder att barn och
ungdomars motoriska utveckling kan ha betydelse för deras psykologiska utveckling. De
ifrågasätter även om det finns tid och rum för barn att träna sin motorik på förskolor och
skolor, vars utrymme ständigt minskar. När blir utrymmet så bristande att det får negativ
effekt på barns fysiska och psykiska utveckling (Ericsson, Grahn & Skärbäck 2009, s.81)?
Grönområden på nära avstånd från skolor eller förskolor fyller en viktig funktion och
används för såväl lek som för undervisning (Tallhage 1994, s. 26-27). Maria Nordström
beskriver hur den fysiska omgivningen, naturen, spelar en avgörande roll i barns
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utveckling. Det är den fysiska miljön som med tiden blir minnen från barndomen. Barn
har ett väldigt starkt känslomässigt engagemang till naturen och det är detta som gör
naturen så viktig för människor i vuxen ålder (Nordström 1998 se Olsson 1998 s.16,19).
Grahn genomförde en studie över hur skolor, förskolor, äldreomsorg, sjukhus, psykiatriska
vårdinstitutioner, idrottsföreningar, pensionärsföreningar, scouter med flera använde
grönområden i nio svenska städer. Omfattande enkäter skickades ut till 2200 institutioner
och cirka 1600 svarade. De som skulle besvara enkäten var lärare, förskollärare,
arbetsterapeuter och andra som använde grönområdena i sitt arbete. Grahn beskriver hur
man genom enkäterna fick svar på hur förskolor, skolor och äldreomsorg som har egna
grönområden betydligt oftare använder de offentliga grönområdena än de som inte har
egna områden. Skolor som har egna områden använder de offentliga grönområdena 44
procent mer än de skolor som inte har några grönområden och för äldreomsorgen är det
hela 309 procent. Detta visar på att de som har sämre utemiljöer inte kompenserar genom
att vistas i offentliga grönområden utan det är de som är vana vid god utemiljö som istället
vill ha mer (Grahn 1998 se Olsson 1998 s.88).
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Träd i Kungsparken, Malmö.

GRÖN PLANERING I MALMÖ
I detta kapitel kommer olika aspekter av grönstrukturens funktion i Malmö tas upp, med
fokus på hur Malmö inom planering har arbetat med grönska i staden och motiveringen
till det. De dokument som har studerats är Malmö översiktsplan 2000, Grönplan för
Malmö 2003 samt Malmö översiktsplan 2014. Vid genomgång av planerna användes
begreppen tillgång, tillgänglighet, kvalitet samt hälsa, förtätning, klimat och barn. De
båda översiktsplanerna valdes då de utgör de senaste riktlinjerna för översiktlig planering
i Malmö. Översiktsplanerna hänvisar i sin tur till grönplanen från år 2003 vilken är
gällande för de båda planerna. De två översiktsplanerna valdes för att se hur Malmö har
hanterat grönska i staden med koppling till den senaste, och än gällande, grönplanen.

Översiktsplanens funktion
En översiktsplan är ett strategisk och visionärt dokument som syftar till att vägleda beslut
om mark- och vattenanvändningen, samt hur stadsmiljön ska utvecklas. Enligt plan- och
bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanens funktion
är att ange en långsiktig utveckling av kommunen, planerna är inte juridisk bindande
men ska agera vägledande vid stadsutveckling. En gång under varje mandatperiod ska
kommunfullmäktige ange om översiktsplanen är aktuell eller om ny plan behöver antas
(Översiktsplan för Malmö, 2014, s.5).

Grönplanens funktion
En grönplan är ett kommunomfattande planeringsunderlag som med utgångspunkt i
inventeringar och analyser presenterar utvecklingsförslag för kommunens gröna struktur
och gröna kvaliteter. Grönplanen utgör också ett underlag för den fysiska planeringen
och ska vara vägledande för beslut i allmänna skötsel- och naturvårdsfrågor samt i
förändrings- och förnyelsearbete. Grönplanen är inte någon självständigt reglerande
markanvändningsplan utan utgör ett underlag till bland annat översikts- och detaljplaner,
där det sker avvägningar mellan olika intressen (Grönplan för Malmö 2003, s.I).

En medveten, långsiktig och strategisk grönplanering är viktig för att det skall
vara möjligt att sätta den planerade exploateringen i relation till befintlig och
tänkt framtida grönstruktur.
(Grönplan för Malmö 2003, s.4)

Översiktsplan för Malmö 2000
Malmö översiktsplan från år 2000 är framtagen av stadsbyggnadskontoret, Malmö
museer och gatukontoret. I referensgruppen ingick även brandkåren, fastighetskontoret,
fritidsförvaltningen, gatukontoret, miljöförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna,
stadskontoret, VA-verket, Malmö Museum, Malmö Hamn AB, Parkering Malmö,
Skånetrafiken, Sydkraft AB och SYSAV. I översiktsplanen från år 2000 beskrivs hur goda
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expansionsmöjligheter för näringslivet ska prioriteras. Vidare beskrivs hur Malmö har en
ny roll i Öresundsregionen på grund av den nya broförbindelsen. Malmö stad ska också
sikta mot att utvecklas till ett långsiktigt hållbart samhälle (Översiktsplan för Malmö
2000, s.2-3).
Tillgång
Tillgången till grönområden av olika slag beskrivs i översiktsplanen från år 2000 vara
en förutsättning för att människor ska trivas och må bra i Malmö stad. Satsning på
grönstrukturen i Malmö beskrivs även inkludera landsbygden som då blir mer tillgänglig
för rekreation. Vidare beskrivs hur malmöbornas tillgång till grönområden ska öka och
hur tillgången till stadens gröna stråk ska bibehållas samt utvecklas (Översiktsplan för
Malmö 2000, s.44, 313).

(...) Malmöbornas tillgång till mark för rekreation och utevistelse skall ökas,
och stadens gröna stråk och deras kontakt med den omgivande landsbygden
skall bibehållas och utvecklas.
(Översiktsplan för Malmö 2000, s.44)
Tillgänglighet
I översiktsplanen beskrivs hur kyrkogårdarna i Malmö är en viktig del av stadens
grönstruktur trots det att de inte är tillgängliga på samma sätt som andra grönområden i
staden. Kyrkogårdarna erbjuder förutom besök av gravplats även avskildhet, stillhet och
ro mitt i stadens stress. Kyrkogårdar beskrivs även fungera som en länk eller ett stråk
mellan grönområden och stadsdelar i Malmö. Mål för den gröna planeringen i Malmö
beskrivs vara att bland annat öka arealen grönområden samt skapa ett varierat utbud av
tillgängliga grönområden i kommunen. Vidare beskrivs att tillgängligheten till befintliga
grönområden ska förbättras (Översiktsplan för Malmö 2000, s.110, 122, 166, 172, 176177).

Avstånd och tillgänglighet styr användandet av grönområden.
(Översiktsplan för Malmö 2000, s.178)

I översiktsplanen från år 2000 beskrivs det hur Malmö under kommande år troligen
kommer utvecklas med en ökad mångfald av karaktärer i stadens parker. Genom inslag av
natur i olika bemärkelser kommer tillgängligheten till grönområden öka. Vidare beskrivs
hur möjlighet till odling av blommor, bär och grönsaker kan bli en realitet i vissa nya
bostadsnära parker. Tillgängligheten till grönområden kan även öka genom att det blir
aktuellt att anlägga odlingslotter och koloniområden i anslutning till bostäder. Gröna
tak kommer troligen att införas i några planerade bostadsområden och föreslås även i
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befintliga stadsmiljöer. Satsningar på grönstrukturen i Malmö beskrivs vara av regional
betydelse då det bland annat bidrar till att göra landsbygden mer attraktiv och tillgänglig för
rekreation. Vidare lyfts hur stadsbornas koppling till det omgivande jordbrukslandskapet
är viktigt, det omgivande jordbrukslandskapet ska göras mer tillgängligt och attraktivt
genom att exempelvis anlägga cykelstråk (Översiktsplan för Malmö 2000, s.179-180,
252, 322-323).
Kvalitet
I översiktsplanen från år 2000 beskrivs grönområden besitta stora värden. Värdena är
dels rekreativa, biologiska, historiska, arkitektoniska samt estetiska. Dessa värden
beskrivs som en faktor för att ha ett brett perspektiv på den gröna planeringen i Malmö.
Att skydda de biologiska kvaliteterna kan göras genom att planlägga dessa områden som
grönområden och i vissa fall skydda dem med naturvårdsförordnanden. Parker och andra
gröna miljöer beskrivs också utgöra ett socialt och rekreativt värde, som mötesplats med
möjlighet till motion och lek (Översiktsplan för Malmö 2000, s.172, 174-175).
Hälsa
I översiktsplanen från år 2000 beskrivs det hur natur och grönska utgör ett grundläggande
behov för människan och hur många känslomässiga upplevelser kanaliseras genom
naturen. Då stadsmänniskan spenderar merparten av sin tid i staden är grönområden av
stor betydelse för människans hälsa, välbefinnande och livskvalitet (Översiktsplan för
Malmö 2000, s.175).
Förtätning
Förtätning skall ej ske på bekostnad av parker och grönområden.
Malmöbornas tillgång till mark för rekreation och utevistelse skall ökas, och
stadens gröna stråk och deras kontakt med den omgivande landsbygden skall
bibehållas och utvecklas.
(Översiktsplan för Malmö 2000, s.44)
Översiktsplanen från år 2000 nämner grönska med koppling till förtätning. I planen
beskrivs möjliga konsekvenser vid förtätning av Malmö stad. Exempelvis hur det finns
en risk att öppna ytor som fungerar som rekreationsområden byggs igen, som exempelvis
grönstråk, parker, idrottsplatser och skolgårdar (Översiktsplan för Malmö 2000, s.313,
316, 318).
Klimat
Grönområden beskrivs medverka till att göra staden mer hälsosam. Gröna miljöer i
staden fungerar som ett skydd mot störande miljöer, renar luft, utjämnar temperatur-
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svängningar, dämpar vind samt höjer luftfuktigheten. Staden kan förbättras genom att
alléer planteras och längs med större trafikleder kan skyddsplanteringar uppföras för en
positiv påverkan på luftmiljön (Översiktsplan för Malmö 2000, s.175-176).
Barn
Grönskans pedagogiska funktion som kunskapskälla om växter, djur och de ekologiska
sambanden beskrivs i översiktsplanen från år 2000 som viktigt. Tillgången till naturlika
lekområden påverkar barns rörelseutveckling positivt då barn behöver plats och möjlighet
att leka, springa och röra sig fritt för att bli lugna och harmoniska (Översiktsplan för
Malmö 2000, s.175).

Grönplan för Malmö 2003
I förorden beskrivs det hur grönplanen från år 2003 togs fram genom ett gemensamt
förvaltningsövergripande arbete från Malmös gatukontor, stadsbyggnadskontor,
fritidsförvaltning och fastighetskontor. De valde att fokusera grönplanen på framförallt
rekreativa och biologiska aspekter. Grönplanen har ett långsiktigt perspektiv med syfte
att värna och föreslå förbättringar för kommunens befintliga gröna värden. Samtidigt som
den redovisar förslag till framtida grönstruktur och utvecklingsförslag för det biologiska
innehållet. Förslaget berör både staden och landsbygden, då landsbygden på lång sikt
troligtvis kommer att innehålla bostads- och verksamhetsområden. Dock innehåller inte
grönplanen konkreta åtgärdsplaner, utan lägger fast mål och utgör ett underlag för framtida
planering (Grönplan för Malmö 2003). Grönplanen beskrivs inte som ett självständigt
dokument utan utgör dels en fördjupning av översiktsplan från år 2000, vad avser de
gröna frågorna, och dels ett planeringsunderlag för kommande detalj- och översiktsplaner
(Grönplan för Malmö 2003, s.VIII).
Tillgång
I grönplanen beskrivs det hur Malmö är en stad som är känd som parkernas stad. Troligtvis
på grund av de centrala stadsparkerna, men även på grund av kanalerna, stränderna och
de andra stadsparkerna. Dock konstaterar de att i ett nationellt perspektiv är andelen
grön mark i Malmö kommun mycket begränsad och ligger långt under genomsnittet i
jämförelse med andra svenska kommuner. Vidare beskriver grönplanen hur malmöborna
har rätt att kräva av kommunen en livsmiljö där det finns tillgång till olika typer av
grönytor (Grönplan för Malmö 2003, s.I, 2-3).

(...) en god tillgång till grönområden – såväl närliggande för vardagens behov
som områden längre bort för promenader och utflykter – bidrar till minskade
sjukhuskostnader, minskad sjukfrånvaro och ökad effektivitet.
(Grönplan för Malmö 2003, s.2)
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I grönplanen har en grönmodell tagits fram. Grönmodellen beskrivs vara grönplanens
redskap för att från rekreationssynpunkt kunna klassificera olika typer av grönytor, för
att analysera utbudet av gröna rekreationsmiljöer i Malmö. I grönmodellen har riktvärden
tagits fram för att kunna studera malmöbornas tillgång till parker samt större natur- och
rekreationsområden. Riktvärdena behandlar avstånd från bostad till respektive grönyta
samt trafikbarriärer på vägen dit mätt i trafiktäthet och hastighet. Vidare beskrivs också
hur det bakom riktvärdena ligger en bedömning av vad som kan anses vara en acceptabel
tillgång till rekreationsmark, med tanke på de behov människor har. Dock behandlas
inte grönytornas innehåll eller utformning i grönmodellen. Det är det generaliserade
sambandet mellan grönytors storlek och deras potential i att ha ett intressant innehåll och
god utformning som analyserna och förslagen bygger på. Det är efter grönmodellen som
det totala utbudet av grönytor i Malmö har inventerats och klassificerats. Tillgången till
grönska i Malmö kommun har analyserats utifrån grönmodellens riktvärden. Analysen
visar vilka områden som har tillräcklig tillgång till allmänna grönytor och vilka som har
brist på dem. Genom att analysera bristen framgick det hur det i bland annat de centrala
delarna av staden är brist på grönytor. Bristen finns även i hamnområdet och på stora
delar av landsbygden. Något som är av stor betydelse för rekreationsmöjligheterna är de
befintliga men icke säkerställda naturområdena samt större natur- och rekreationsområden
som ligger utanför Malmös kommungräns. En analys som genomförts i grönplanen visar
att bostadsbebyggelse som saknar tillgång till små offentliga grönytor återfinns i såväl tät
kvartersstad som i småskaliga bebyggelseområden och dessa bristområden ligger jämnt
spridda över staden. Vidare visar analysen hur större delen av Malmö tätort har tillgång
till större stadsparker samt att större delen av kommunens invånare har inom tre kilometer
tillgång till större natur- och rekreationsområden. Stora delar av den täta staden i Malmö
har brist på de analyserade parkkategorierna (Grönplan för Malmö 2003, s.IV, 20, 22,
25-26, 33).
Tillgänglighet
Malmö kommun skall erbjuda en god livsmiljö med ett kvalitativt och
tillgängligt utbud av olika gröna miljöer. Staden, tätorterna och landsbygden
skall präglas av en rik och varierad natur- och kulturmiljö med höga rekreativa
och biologiska värden.
(Grönplan för Malmö 2003, s.II)

År 2003 när grönplanen togs fram bestod 12 procent av Malmö kommuns yta av säkerställd
grön mark, det vill säga, planlagd eller på annat sätt skyddad mark. I grönplanen föreslås
att ytterligare 19 procent av kommunens mark ska säkerställas som grön mark. Detta
skulle innebära att andelen grön mark mätt i kvadratmeter per invånare ökar från 33 till
48 procent inom tätorten och att mängden tillgänglig grön mark på landsbygden ökar från
2 till 33 procent. Kortsiktigt handlar det om att göra kommunen grönare, medans på lång
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sikt säkerställa kommande behov med en grön infrastruktur när kommunen bygger ut
(Grönplan för Malmö 2003, s.VIII).
Som rekreativt mål beskrivs det hur Malmö måste ha ett mångsidigt utbud av gröna
miljöer i form av parker samt natur- och rekreationsområden av olika storlek, funktion och
karaktär för att tillgodose malmöbornas behov. Grönytorna ska täcka både de vardagliga
behoven av bostadsnära grönområden, men även behovet av större lättillgängliga områden
för naturupplevelser och rekreation. De beskriver hur det även är viktigt att göra gröna
miljöer tillgängliga för alla invånare, exempelvis har barn, äldre och funktionshindrade
särskilda behov gällande närhet och framkomlighet. Även grönytornas karaktär och
egenskaper är av stor betydelse för hur de upplevs, vad de används till samt i vilken grad
de nyttjas. Precis som tidigare nämnts är det viktigt att grönområdena har en variation,
detta för att mer omväxlande områden nyttjas mer. Därför vill Malmö sträva efter att ha en
så stor variation som möjligt i sina gröna miljöer. Grönplanen beskriver hur de definierar
ett grönt nätverk som en sammanhängande struktur av grön mark som är tillgänglig för
allmänheten. Ett grönt nätverk ska fungera som ett system där det är möjligt att gå eller
cykla i en grön miljö till och mellan olika områden. Vidare beskrivs det hur ett heltäckande
grönt nätverk är en garanti för att grönytor ska finnas integrerade i alla boendemiljöer och
att de ligger jämnt fördelade i kommunen. Det är av stor betydelse att det gröna nätverket
är sammanhållet och lätt att röra sig i utan barriärer. De gröna stråken binder samman
stadens grönytor med varandra, samt med det omgivande landskapets gröna naturmiljöer.
Vilket gör att de tillgängliga gröna stråken fungerar som viktiga förbindelser mellan stad
och landsbygd (Grönplan för Malmö 2003, s.7-8).

Tillgängligheten är avgörande för hur mycket grönytor används. För det
vardagliga nyttjandet bör det inte vara mer än 5-10 minuters promenad till
en grönyta, vilket motsvarar ca 300 meter utan trafikbarriärer eller andra
hinder.
(Grönplan för Malmö 2003, s.16)

Bostadsnära grönområden fungerar som offentliga mötesplatser, där människor av alla
åldrar kan samlas. Det är viktigt att det finns tillgängliga grönyta av hög kvalitet inom
några minuters avstånd från bostaden, grönytan kan utgöras av exempelvis den egna
trädgården, kvartersgården, den allmänna parker eller ett grönt promenadstråk. De mest
flitiga användarna av bostadsnära grönytor är äldre människor samt småbarn och deras
föräldrar, lättillgängliga grönytor har därmed även en viktig social funktion. Genom att
nya områden anläggs och genom att befintliga områden görs mer tillgängliga kan utbudet
av allmänna grönytor i Malmö öka. Det är av vikt att anlägga nya grönytor i bristområden
samt i villaområden där de boende har egna trädgårdar. Då det i många villaområden
finns behov av sociala samlingsplatser, promenadområden och lekplatser på allmän mark.
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Genom att göra särskilda fritidsområden mer tillgängliga samt genom att anlägga gångstigar
och passager för rekreation kan bristen på rekreationsmark minska. Om befintliga gröna
stråk förstärks, förbättras och kompletteras med nya stråk kan ett heltäckande och
sammanhängande grönt nätverk skapas (Grönplan för Malmö 2003, s.11, 59-61).
Kvalitet
Grönplanen beskrivs ha ett långsiktigt perspektiv med syfte att värna och föreslå
förbättringar för kommunens befintliga gröna värden. I grönplanen för Malmö från år
2003 beskrivs hur gröna värden tillmäts som en helhet och omfattar rekreativa kvaliteter
så väl som kretslopps- och klimatfrågor, pedagogik, hälsoaspekter, kulturhistoriska samt
utgör en del av Malmös stadsbild. Dock beskrivs tyngdpunkten i grönplanen ligga vid
rekreativa och biologiska värden. Det beskrivs i planen som viktigt att kompensera för
eventuellt förstörda gröna värden samt vara extra försiktig så att de gröna värdena inte
påverkas negativt. En strategi i grönplanen är att säkerställa befintliga värdefulla grönytor,
vilket kan göras genom att tillämpa Plan- och bygglagen för att skydda dessa värdefulla
områden (Grönplan för Malmö 2003, s.V, 3, 7).

Den gröna marken är en kvalitet som kan ha stor ekonomisk betydelse – som
lokaliseringsfaktor. En grön omgivning har visat sig ge områden en högre
status och kan därigenom fungera som konkurrensfördel gentemot andra
områden.
(Grönplan för Malmö 2003, s.12)

Grönplanen beskriver hur gröna värden i Malmö kan hanteras och bevaras vid förändrad
markanvändning. Det beskrivs hur det i de fall grönplanens förslag skiljer sig från beslut
om markanvändning som tagits i gällande planer, ska grönplanen nyttjas som fakta- och
planeringsunderlag. Grönplanen visar då på var befintliga och potentiella gröna värden
finns så att det blir möjligt att ta hänsyn till dessa värden om det blir aktuellt att genomföra
eller förändra planer, bebygga eller på annat sätt förändra markanvändningen (Grönplan
för Malmö 2003, s.VIII).
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Sedan den förra grönplanen togs fram för Malmö 1984 har synen på de
gröna miljöerna och på den gröna planeringen förändrats. Åttiotalets
grönplan behandlade grönytorna främst ur ett rekreativt perspektiv. Idag
tillmäts helheten och sambanden större betydelse, och fler ”gröna värden”
vävs samman. Den gröna planeringen har vidgats till att omfatta även
biologisk mångfald, kretslopps- och klimatfrågor, pedagogik, hälsoaspekter,
kulturhistoria, stadsbild mm. Tyngdpunkten i denna grönplan ligger vid
rekreativa och biologiska värden.
(Grönplan för Malmö 2003, s.3)

Hälsa
I grönplanen beskrivs hur gröna miljöer är av stor betydelse för människors hälsa.
Genom att vistas i gröna miljöer kan immunförsvaret stärkas, konditionen och rörligheten
förbättras, kreativiteten öka, koncentrationen och inlärningsförmågan förbättras samt
stressnivån minska. Det beskrivs även hur den rekreativa och sociala betydelsen av gröna
områden är ovärderbar. Gröna områden är även viktiga för trivsel och välbefinnande i
staden då områdena kan användas för lek, promenader, naturupplevelser, idrott, solbad,
kulturevenemang, fester och avkoppling. I grönplanen beskrivs vidare hur människor har
ett grundläggande behov av naturliga och gröna miljöer och mår bättre både fysisk och
psykiskt vid vistelse i dessa miljöer. Även synen av grönska har en effekt på människors
hälsa och välmående, exempelvis upplever de med utsikt mot grönska från sin arbetsplats
sig piggare, mindre irriterade och mindre stressade (Grönplan för Malmö 2003, s.III, 1011).

Den senaste forskningen visar att de gröna miljöerna har större effekt på
människors hälsa och välbefinnande än man tidigare trott. Visst har man
länge vetat att det är ”nyttigt att vara ute i det gröna”, men idag har man
också på vetenskapliga grunder visat att vistelse i gröna miljöer ger stärkt
immunförsvar, förbättrad kondition och rörlighet, ökad kreativitet och
förbättrad koncentrationsförmåga. I gröna miljöer motverkas depressioner,
människor kopplar av från stress och återfår krafter att klara av vardagen
(...).
(Grönplan för Malmö 2003, s.2)
Förtätning
I grönplanen från år 2003 används inte begreppet förtätning i förhållande till grönska.
Dock beskrivs det hur det i Malmö finns lite grön mark och att många av grönytorna hotas
av exploatering. I planen står det hur det går att skydda dessa områden genom exempelvis
planläggning (Grönplan för Malmö 2003, s.7).
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Naturligtvis är det viktigt att inte exploatera redan skyddade områden.
Skyddad grön mark får inte betraktas som en extra resurs som kan naggas
i kanten vid behov, utan måste ha samma självklara berättigande som t ex
bebyggelse och vägar.
(Grönplan för Malmö 2003, s.7)

Klimat
Grönområden har en positivt bidragande faktor till ett mer hälsosamt och behagligt
klimat. Grönytornas vegetation i städerna förbättrar klimatet genom att rena luften från
föroreningar, utjämna temperatursvängningar, dämpa vind, höja luftfuktigheten och
fungera som filter som tar upp damm och stoft från luften. Grönska är i många fall viktigt
för att begränsa störningar genom att fungera som ett visuellt, känslomässigt och i viss
mån bullerdämpande skydd mot exempelvis industrier och vägar (Grönplan för Malmö
2003, s.III, 12).
Barn
I grönplanen för Malmö från år 2003 beskrivs hur småbarn och deras föräldrar är en
av de stora användarna av de bostadsnära grönområdena. Vidare beskriver grönplanen
hur grönområden är av stor vikt för barn, då de används för lek, fysisk träning och i
inlärningssyfte. Barn behöver plats och möjlighet att leka, springa och röra sig fritt, för
att bli lugna och harmoniska. Naturlika lekområden har även visat sig påverka barns
rörelseutveckling positivt. Genom att vistas i gröna miljöer kan kunskapen öka och barnen
kan få en förbättrad förståelse för växter och djur, biologiska kretslopp, miljöfrågor och
ekologiska samband i naturen. De gröna miljöernas pedagogiska värde ligger även i
att de kan nyttjas i skolundervisningen inom flera ämnen då de utgör särskilt kreativa
inlärningsmiljöer. Gröna utemiljöer engagerar även vuxna till att känna engagemang
till sin omgivning och därmed bli mer hänsynstagande och intresserade av staden och
landsbygden som livsrum för människor, växter och djur (Grönplan för Malmö 2003,
s.III, 11).

Översiktsplan för Malmö 2014
Malmö översiktsplan från år 2014 är framtagen av Malmö Stadsbyggnadskontor.
Översiktsplanen består dels av skrift i form av planstrategi samt av webbaserade kartor
med planeringsriktlinjer. De prioriterade inriktningarna i översiktsplanen syftar till
att generera en robust stadsstruktur som präglas av närhet, täthet och grönska. Vidare
beskrivs hur staden ska länkas samman socialt och fysiskt och ge goda förutsättningar
för ett livskraftigt näringsliv. Malmö ska byggas som en funktionsblandad stad för ett
intensivt och rikt stadsliv. Som ett övergripande mål ska Malmö utvecklas till ett mer
resurseffektivt samhälle med ekologisk hållbarhet i fokus. I översiktsplanen beskrivs
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bland annat hur jordbruksmark och naturvärden ska värnas, hur naturresurser ska nyttjas
effektivt samt hur grönskande och vattennära miljöer ska utvecklas och bidra till goda
vistelsemiljöer, ren luft och låga bullernivåer (Översiktsplan för Malmö, 2014, s.15-17,
19).
Tillgång
Tillgången till grönområden måste förbättras i Malmö för att kunna erbjuda de boende
goda livsvillkor. En viktig del av det gröna i staden beskrivs i översiktsplanen från år
2014 finnas på kvartersmark. Därför ska Malmö arbeta extra för att säkerställa grönska
på kvartersmark (Översiktsplan för Malmö, 2014, s.36).

Tillgång till en stadsdelspark eller större inom 1 km från alla bostäder ska
eftersträvas. Kan detta ej uppfyllas ska tillgängligheten till stora parker
förbättras genom gröna kopplingar. Det ska därtill finnas ett brett utbud
av mindre sociotoper av olika karaktärer som torg, grannskapsparker och
gröningar, maximalt 300 meter från bostaden.
(Översiktsplan för Malmö 2014, s.37)

Tillgänglighet
I översiktsplanen står det hur det finns tydliga kopplingar mellan människors hälsa
och närhet till grönska, det är därför viktigt med tillgängliga parker och naturområden.
Tillgängligheten till grönområden måste i Malmö förbättras för att kunna erbjuda de boende
goda livsvillkor. En tydlig grönstruktur i en stad kan bildas genom att länka samman parker,
torg och natur med gröna kopplingar och stråk. Detta gör dem lättillgängliga och de blir
lättare att nyttja tillsammans i ett stort promenad- och rekreationsnätverk. Det är särskilt
viktigt med ett grönt nätverk i bostadsområden som ligger långt från stora grönområden
samt för att överbrygga barriärer. Grönstrukturen kan stärkas genom bland annat nya
parker, planteringar på torg och längs gator samt gröna skolgårdar (Översiktsplan för
Malmö 2014, s.36-37).

Parker ska lokaliseras integrerande i stadsstrukturen för bra tillgänglighet
och närhet och i första hand placeras som samlande stadsrum där bebyggelsen
vänder sin framsida mot parken. Nya parker ska ej lokaliseras i bullerutsatta
lägen eller som smala långsträckta områden längs gator och vägar.
(Översiktsplan för Malmö 2014, s.37)
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Kvalitet
Översiktsplanen beskriver hur viktiga aspekter av den attraktiva staden är grönskande
stadsmiljöer och hur grönskande gaturum har stor estetisk effekt och därtill ett betydande
symbolvärde. Grönstrukturen i en stad innefattar stora sammanhängande park- och
naturområden, liksom små parker och torg. Grönstrukturen är av vikt för möten, för
rekreation och de ger dessutom arkitektoniska värden. Grönområden bidrar även till
stadens attraktivitet. Människan beskrivs behöva närhet till flera slags utemiljöer med
olika karaktär då grönområden kan möjliggöra för möten, rekreation, avkoppling, lek och
aktivitet samtidigt som de är livsmiljöer för djur och växter. Malmö har i översiktsplanen
arbetat fram en räknemodell som kallas grönytefaktorn. Grönytefaktorn beskriver
grönytors kvalitativa värden och kan användas som ett arbetsredskap för att säkerställa
att gröna kvaliteter uppnås vid byggande i Malmö (Översiktsplan för Malmö, 2014, s.21,
36-37).

Malmö ska ha en mångfald av små och stora parker, naturområden och torg
strategiskt placerade, jämnt fördelade och sammankopplade i ett nätverk av
gröna stråk – som pärlband med olika typer av gröna kopplingar. Kvalitet,
tillgång, närhet och tillgänglighet behöver förbättras.
(Översiktsplan för Malmö 2014, s.37)

Hälsa
Att verka för en hälsosam stad beskrivs i översiktsplanen från år 2014 som en prioritet.
Ett mångsidigt utbud av mötesplatser, grönskande stadsrum och parker samt natur- och
rekreationsområden för idrott och lek ger goda förutsättningar för god hälsa och välfärd.
I översiktsplanen står det hur det finns tydliga kopplingar mellan människors hälsa och
närhet till grönska och att det därför är viktigt att stora parker och naturområden finns
nära. Det beskrivs vidare hur alla samhällsgrupper ska ha samma villkor genom närhet
till stora parker, oavsett boendeform eller stadsdel. Tillgång till grönområden inom
korta avstånd ger upphov till ökad fysisk aktivitet som i sin tur ger minskad risk för
livsstilsrelaterade sjukdomar samt förbättrad mental hälsa. Översiktsplanen lyfter hälsa
som en del av sociala konsekvenser och hur översiktsplanen på olika sätt påverkar, direkt
eller indirekt människors levnadsval och livsvillkor. Det beskrivs viktigt att ha närhet
till parker och grönska då det möjliggör för motion och utevistelse. Översiktsplanen
stödjer en utformning av staden som möjliggör för olika former av fysisk aktivitet, i
form av exempelvis vardagliga förflyttningar, lek, motion och andra fritidsaktiviteter
(Översiktsplan för Malmö, 2014, s.23, 36, 72).
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Samstämmig forskning visar att kontakt med grönska som trädplanteringar,
närhet till stora parker och naturområden dels ger direkt positiva hälsoeffekter,
dels ger betydande indirekta effekter som påverkar återhämtning från stress
och förbättring av koncentrationsnivån.
(Översiktsplan för Malmö 2014, s.40)

Förtätning
I översiktsplanen från år 2014 beskrivs hur en tät stad inte ska vara mindre grön, tvärtom.
Förtätning med grönska ska ske på olika sätt och närheten till grönskande stadsrum ska öka
och med fler människor på samma yta behövs nya parker samt en utveckling av befintliga.
Parker ska ligga lättillgängliga och integrerade med bostäder, inte i överblivna ytor mellan
byggnader eller längs trafikleder. I översiktsplanen beskrivs det att när Malmö stad växer
samt antalet människor på samma yta blir fler behövs mer grönska av olika slag, såväl nya
grönområden som utveckling av existerande. Det finns en ambition i stadsutvecklingen
att bygga tätt och grönt vilket gör att grönska måste få ta plats i fler sammanhang. För att
åstadkomma en grönare stad krävs nytänkande, exempelvis yteffektivitet vid planering,
kostnadsfördelning vid anläggning och ansvarsfördelning vid underhåll. Närhet till
grönska i gator och parker är värdeskapande och eventuella merkostnader behöver sättas
i relation till långsiktiga samhällsekonomiska vinster (Översiktsplan för Malmö, 2014,
s.20, 36).

Förtätning med grönska kan i den täta staden innebära anläggning av nya
parker och platser för vistelse och möten. Exempelvis kan lågt utnyttjade
markparkeringar omvandlas till grönytor. Trafikrefuger kan få grönska och
gräs/sedum läggas mellan spår när spårvägar byggs.
(Översiktsplan för Malmö 2014, s.36)

Klimat
Som ett övergripande mål ska Malmö utvecklas till ett mer resurseffektivt samhälle med
ekologisk hållbarhet i fokus. I översiktsplanen beskrivs bland annat hur jordbruksmark
och naturvärden ska värnas, hur naturresurser ska nyttjas effektivt samt hur grönskande
miljöer ska utvecklas och bidra till goda vistelsemiljöer, ren luft och låga bullernivåer
(Översiktsplan för Malmö, 2014, s.15-17, 19).

Mer träd och grönska i gatumiljön minskar buller, ger skugga och bidrar till
bättre luftkvalitet och en bättre miljö att vistas i.
(Översiktsplan för Malmö 2014, s.23)
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En grönare stad motiveras i Malmö vidare med att stadens grönska motverkar
luftföroreningar, minskar upplevelsen av buller samt motverkar en förhöjd temperatur.
Det beskrivs även hur satsningar på anläggningar med grönska på lång sikt kan sänka
samhällets kostnader för exempelvis översvämningar (Översiktsplan för Malmö, 2014,
s.36).
Barn
Grönområden beskrivs vara av betydelse för barnen i staden. Det beskrivs hur utemiljön
är en betydande del av det vardagliga livet vilken har stor inverkan på barns sociala,
fysiska, motoriska och mentala utveckling. En del av översiktsplanen från år 2014 ser till
Malmö ur ett barnperspektiv där det går att utläsa kopplingar mellan barn och grönska.
Det beskrivs hur barn bland annat ska ha optimala chanser till ett liv med bra livskvalitet
samt möjlighet till lek och rörelse. Vidare beskrivs hur en trygg och tillgänglig närmiljö
ska vara användbar, grönskande och upplevelserik för att på så sätt attrahera barnfamiljer
(Översiktsplan för Malmö, 2014, s.23, 41).
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Fruktträd i Slottsträdgården, Malmö.

ANALYS
Detta kapitel bygger på en diskussion och jämförelse av forskning om grönskans
betydelse för en stad, som beskrivs i arbetets analytiska ramverk, samt empiri från
Malmös plandokument. De planer som använts i arbetet är Malmö översiktsplan 2000,
Grönplan för Malmö 2003 samt Malmö översiktsplan 2014. Vi kommer inte att jämföra
de olika plandokumenten mot varandra utan se dem som en helhet för att få en överblick
över hur Malmö behandlar grönska i planering. Vi kommer alltså att jämföra Malmös
plandokument mot forskning med koppling till grönskans betydelse för en stad. Analysen
ser till att diskutera och jämföra Malmös riktlinjer för planering mot forskningen utifrån
begreppen tillgång, tillgänglighet, kvalitet samt hälsa, förtätning, klimat och barn.
Begreppen överlappar i viss mån varandra men vid genomgången av forskningen samt
planerna har ett urval och en sortering gjorts för att på så sätt skapa en läsbar struktur.

Tillgång
Boverket beskriver tillgång som den faktiska resursen som den bostadsnära naturen
utgör (Boverket 2007, s.28). I en av Malmös strategier beskriver de hur tillgången till
stadsdelspark inom en kilometer från alla bostäder ska eftersträvas. På så sätt vill de
säkerställa att Malmös invånare har tillgång till bostadsnära natur. Vidare beskriver de
hur alla Malmös samhällsgrupper ska ha samma villkor genom närhet till grönområden,
oavsett boendeform eller stadsdel (Översiktsplan för Malmö 2014, s.23, 37). Vidare
beskrivs hur malmöbornas tillgång till grönområden ska öka och hur tillgången till
stadens gröna stråk ska bibehållas samt utvecklas. Malmö beskriver hur tillgången till
grönområden av olika slag är en förutsättning för att människor ska trivas och må bra i
Malmö. Satsning på grönstrukturen i Malmö beskrivs även inkludera landsbygden som
då blir mer tillgänglig för rekreation (Översiktsplan för Malmö 2000, s.44, 313). Genom
att Malmö har tagit fram strategier för att ha grönområden inom en kilometer från alla
bostäder ser de också den faktiska resursen med att ha bostadsnära grönområden. Vidare
finns det faktorer som påverkar tillgången till grönområden.
Ståhle lyfter hur tillgången till grönområden i en stad påverkas av en ständig dragkamp
mellan politiker, byggherrar, planerare, lokala intressegrupper och de som använder
området (Ståhle 2005, s.73). Malmö har konstaterat att de har en begränsad andel grön
mark, vilken ligger långt under genomsnittet när det gäller tillgången till grönområden i
jämförelse med andra svenska kommuner (Grönplan för Malmö 2003, s.I). De tog även
fram riktvärden för att kunna studera malmöbornas tillgång till grönområden. Riktvärdena
behandlar avstånd samt möjliga barriärer. Genom att se till riktvärdena framgick det hur
bland annat de centrala delarna av Malmö stad har en brist på grönområden (Grönplan
för Malmö 2003, s.IV). Bucht och Persson lyfter en annan aspekt av tillgången till
grönområden. De beskriver hur tillgången till grönområden påverkas av exploatering, när
städer och tätorter byggs ut tas parker och grönområden ofta i anspråk. Genom långsiktiga
åtgärder, såsom fastlagda planer, kan exploatering av parker och grönområden förhindras
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(Boverket u.å. se Bucht & Persson 1995, s.45). Malmö har som mål att förbättra tillgången
till grönområden för att kunna erbjuda de boende goda livsvillkor. I en strategi för en
grönare stad beskrivs hur Malmö ska arbeta med att säkerställa tillgången till gröna rum på
kvartersmark (Översiktsplan för Malmö 2014, s.36). Vidare beskrivs hur malmöborna har
rätt att kräva av kommunen en livsmiljö där det finns tillgång till olika typer av grönytor
(Grönplan för Malmö 2003, s.3). Malmö beskriver inte på samma sätt som forskningen att
det finns faktorer som kan påverka tillgången till grönområden negativt, som exempelvis
exploatering samt dragkamp mellan makthavare och användare. De fokuserar istället på
att grönområden ska öka, men de ger inga konkreta förslag på hur detta ska ske. Dock
fungerar dessa plandokument som riktlinjer för fortsatt planering, och åtgärder för fler
grönområden i Malmö kan genom fortsatt planering och planläggning fastställas.

Tillgänglighet
Tillgänglighet innebär den faktiska nåbarheten till bostadsnära grönområden (Boverket
2007, s.41). Vidare beskriver Bucht och Persson hur det framförallt är tre faktorer som
avgör den reella tillgången till grönområden, det beskrivs som närheten till området,
eventuella barriärer samt områdets beskaffenhet. Vidare beskriver de hur barriärer
och närhet till grönområdet är mer avgörande för barn och äldre än områdets faktiska
innehåll (Bucht & Persson 1995, s.53). Likt forskningen tar Malmö upp hur närhet och
tillgänglighet styr användandet av grönområden. Malmös översiktliga planering har som
mål att arealen tillgängliga grönområden ska öka i Malmö, genom detta kan de boendes
möjlighet till rekreation i park och naturmiljö öka (Översiktsplan för Malmö 2000, s.172,
176, 178). Dock beskrivs inte hur denna ökning av grönområden ska ske i Malmö.
Vidare beskriver Tallhage hur tillgängligheten till bostadsnära grönområden är av stor
betydelse för stadsmänniskan då dessa områden utgör stadsmänniskans vardagliga
rekreationslandskap. Tallhage beskriver vikten av tillgänglighet till grönområden och
hur tillgängligheten är beroende av att undanröja möjliga hinder, vilka kan utgöras av
faktiska eller upplevda avstånd samt människors förmåga att förflytta sig. Vidare beskrivs
hur hinder även kan utgöras av barriärer som exempelvis vägar, järnvägar eller buller
(Tallhage 1994, s. 24-25). Malmö lyfter inte hur barriärer och möjliga hinder påverkar
tillgängligheten till grönområden, dock beskriver de i riktlinjer för planering hur
tillgängligheten till grönområden måste förbättras. För att på så sätt kunna erbjuda de
boende goda livsvillkor, de beskriver hur tillgängligheten kan öka genom att de gröna
områdena är jämnt fördelade i staden och att de är sammankopplade. Tillgängligheten
till stora parker kan på så sätt förbättras genom gröna kopplingar. Vidare beskrivs hur
parker ska lokaliseras integrerade i stadsstrukturen för att på så sätt skapa tillgänglighet
(Översiktsplan för Malmö 2014, s.36-37). Malmö ger förslag på hur tillgängligheten till
grönområden kan öka, genom bättre sammankoppling samt genom att öka andelen grön
mark i Malmö. Dock utvecklas inte förslaget vidare med faktiska åtgärder för hur denna
sammankoppling och ökning av grönområden kan ske i Malmö.
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Tillgängligheten går även att koppla till användning. För att ett grönområde ska användas
av så många som möjligt är en betydande faktor att området går att nå inom fem till tio
minuters promenad. Tillgängligheten ökar också om grönområdet går att nå på trafikfria
gator eller genom gröna stråk (Grahn 1991, s.81-82). Malmö har som rekreativt mål att
inom hela kommunen skapa ett sammanhängande grönt nätverk med god tillgänglighet.
Vidare beskriver Malmö, precis som Grahn, hur tillgängligheten är avgörande för hur
mycket grönytor används och att det inte bör vara mer än fem till tio minuters promenad
till en grönyta. En punkt i grönplanens strategier beskriver hur tillgängligheten till
befintliga grönytor ska förbättras (Grönplan för Malmö 2003, s.II, V, 16). Boverket har
mer konkreta förslag på hur tillgängligheten kan öka. De beskriver att man bör arbeta med
att tydliggöra stråk samt minska barriärer för att förstärka den faktiska tillgängligheten
och nåbarheten till bostadsnära natur. De föreslår vidare hur möjligheterna att nå den
bostadsnära naturen bör integreras med den övriga kommunala transportplaneringen
(Boverket 2007, s.41). Malmö och forskningen är överens om att tillgängligheten till
grönområden utgör en viktig faktor för områdets användning. En utveckling av ett
sammanhängande grönt nätverk beskrivs av Malmö vara en åtgärd för att öka de boendes
tillgänglighet till grönområden och därmed öka områdets användning.

Kvalitet
Boverket beskriver hur ett grönområdes kvalitet utgörs av områdets storlek, innehåll och
värden. För att kunna säkra och utveckla kvaliteterna i ett grönområde bör gestaltningens
och förvaltningens betydelse lyftas, vilket kan göras genom att samordna planerare med
förvaltningar och aktörer. Detta för att få bättre koppling mellan exploatering, förvaltning
och budget (Boverket 2007, s.57). Malmö lyfter inte vikten av att sammankoppla
exploatering, förvaltning och budget. Dock beskriver de andra redskap för att säkra de
gröna kvaliteterna i Malmö. De har i Malmö arbetat fram en räknemodell som kallas
grönytefaktorn. Grönytefaktorn beskriver grönytors kvalitativa värden och används
som ett arbetsredskap för att säkerställa att gröna kvaliteter uppnås vid byggande. På
så sätt försöker Malmö säkerställa att de gröna värdena bevaras samt utvecklas. Malmö
beskriver vidare i strategin för grönstruktur hur grönstrukturens kvalitet behöver förbättras
i Malmö (Översiktsplan för Malmö 2014, s.36-37). Detta är något som Bucht och Persson
också lyfter, de beskriver vikten av tydliga riktlinjer för planeringen. Det beskrivs som
viktigt, för att skapa goda utomhuskvaliteter, att kommunerna i sina översiktsplaner och
detaljplaner har tydliga riktlinjer och att uppföljning sker (Bucht & Persson 1995, s.55).
Vikten av tydliga riktlinjer är även något som Malmö arbetat med för att säkerställa och
bevara gröna värden. Malmö har i grönplanen riktlinjer för hur man ska kompensera för
eventuellt förstörda gröna värden samt vara extra försiktig så att de gröna värdena inte
påverkas negativt. En annan strategi i grönplanen är att skydda och säkerställa befintliga
värdefulla grönytor, vilket kan göras genom att tillämpa Plan- och bygglagen (Grönplan
för Malmö 2003, s.V, 3, 7).
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Ståhle beskriver i sin forskning hur det är svårt att sätta ett värde på grönområden i en
stad då områden har olika värde för olika invånare. Ett grönområdes värde kan förändras
över tid, exempelvis kan ett nyanlagt grönområde se väldigt tråkigt ut men efter ett antal
år kan området vara högt uppskattat och av stort värde. En förutsättning för att öka ett
grönområdes värde beskrivs vara att området underhålls och förvaltas väl. Ett grönområdes
värde kan även öka drastiskt om tillgängligheten, tryggheten eller vegetationens
kondition förbättras (Ståhle 2005, s.72-73,78). Precis som Ståhle beskriver Malmö
hur tillgänglighet till grönytor är värdeskapande. Även Malmö ser till grönområdens
långsiktiga värde. De lyfter hur grönområdens eventuella merkostnader behöver sättas
i relation till långsiktiga samhällsekonomiska vinster (Översiktsplan för Malmö 2014,
s.36). För stadsmänniskan är väl utvecklade och tillgängliga grönområden en värdefull
kvalitet i stadsboendet. Tallhage beskriver vidare att ju större staden blir desto större
betydelse får en väl genomtänkt grönstruktur för människors möjlighet till utevistelse
och rekreation (Tallhage 1994, s. 7-9). Malmö lyfter också stadsmänniskans behov av
utvecklade och tillgängliga grönområden. De beskriver hur grönområden besitter stora
värden, dels rekreativa, biologiska, kulturhistoriska, kulturhistoriska, arkitektoniska samt
estetiska. Dessa värden beskrivs som en faktor för att ha ett brett perspektiv på den gröna
planeringen i Malmö. Parker och andra gröna miljöer beskrivs också utgöra ett socialt
och rekreativt värde, som mötesplats med möjlighet till motion och lek (Översiktsplan
för Malmö 2000, s.172, 174-175). Forskningen och Malmö är samstämmiga över hur
grönområden besitter ett värde för både staden och dess invånare. Samt hur grönområdens
värde bör prioriteras och ses utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Hälsa
Forskning lyfter hur grönområden har en positiv effekt på människors hälsa. Detta då
grönområden bidrar till ökad fysisk aktivitet, ökad koncentration och har en positiv
påverkan på stress (Limén 2011, s.97). Att verka för en hälsosam stad beskrivs i Malmö
som en prioritet och de lyfter, precis som forskningen, hur det finns tydliga kopplingar
mellan människors hälsa och närhet till grönska. Det är för människors hälsa därför viktigt
att stora parker och naturområden finns nära. Ett mångsidigt utbud av grönområden ger
därmed goda förutsättningar för god hälsa hos Malmöborna (Översiktsplan för Malmö
2014, s.23, 36). Tallhage beskriver vikten av grönområden då de spelar en stor roll
för stadsmänniskans vardagsfritid (Tallhage 1994, s. 14). Även Malmö beskriver hur
stadsmänniskan spenderar merparten av sin tid i staden och hur grönområden därför är av
stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande (Översiktsplan för Malmö 2000,
s.175). Malmö beskrivs vilja stödja en utformning av staden där grönområden möjliggör
för olika former av fysisk aktivitet som beskrivs påverka människor hälsa. På så sätt lyfter
Malmö hälsa med koppling till grönområden och hur Malmös riktlinjer för planering på
olika sätt påverkar, direkt eller indirekt, människors vardagliga levnadsval (Översiktsplan
för Malmö 2014, s.72).
Grahn och Ottosson lyfter hur människor som bor nära grönområden är mindre
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stressande än de som besöker grönområden mer sällan. De lyfter vidare hur många av
dygnets timmar spenderas på arbetet och hur en arbetsplats med utsikt mot grönska eller
möjligheten att ta en rast från arbetet i en grön miljö kan ha en positiv inverkan på stress
(Stigsdotter 2004 se Grahn & Ottosson 2010, s.61). Planeringen i Malmö lyfter precis som
Grahn och Ottosson hur synen av grönska har en effekt på människors hälsa. Exempelvis
upplever de med en grön utsikt från sin arbetsplats sig piggare, mindre irriterade och
mindre stressade (Grönplan för Malmö 2003, s.III,10-11). Malmö är samstämmiga med
forskningen gällande grönskans påverkan på stress. Både forskningen och Malmö lyfter
hur enbart åsynen av grönska från sin arbetsplats är betydande för människors hälsa och
den fysiska planeringen bör därmed ha detta i åtanke. Långsiktigt beskrivs hur satsningar
på grönområden genom fysisk planering i Malmö kan sänka samhällets kostnader för
exempelvis stress och ohälsa (Översiktsplan för Malmö 2014, s.36). Forskning kring
grönskans positiva påverkan på människan beskrivs av Ericsson, Grahn och Skärbäck.
De lyfter hur forskningen kring grönskans betydelse för människan började redan på
1980-talet. Då ifrågasattes det varför vissa nyopererade fick lämna sjukhuset tidigare än
andra, trots att de genomgått samma typ av operation. Forskningen visade att de patienter
som hade utsikt över trädkronor blev friska fortare än de som såg en tegelvägg från sitt
fönster (Ulrich 1984 se Ericsson, Grahn & Skärbäck 2009, s.85). Detta styrker också
vikten av att vid planering se till andra aspekter av grönska än användning. Synen av
grönska har också en påverkan på människors hälsa och bör därmed lyftas.

Förtätning
Boverket beskriver hur andelen grönområden i många städer minskar vid förtätning och
stadsutbredning. De lyfter hur det är viktigt att inte glömma bort att alla typer av grönytor
kan besitta kvalitéer, hur exempelvis mindre grönytor längst med trafikleder också är av
betydelse för stadens invånare (Boverket 2007, s.28-30). Malmö stad beskrivs besitta en
låg andel grön mark. Vidare beskrivs hur de grönytor som finns hotas av exploatering
(Grönplan för Malmö 2003, s.7). Tallhage beskriver hur förtätning av städer länge setts
som ett ideal i svenska stadsplanering. Som en följd av städers förtätning har gröna
områden ofta kommit att ses som markreserv för framtida exploatering (Tallhage 1994,
s. 11,15). Malmö nämner i sina riktlinjer för stadsutvecklingen grönska med koppling
till förtätning. De beskriver hur en möjlig konsekvens vid förtätning är att öppna ytor
som fungerar som rekreationsområden byggs igen då de ses som markreserv. Dock lyfter
de hur en förtätning av Malmö inte ska ske på bekostnad av parker och grönområden
(Översiktsplan för Malmö 2000, s.44, 318).
Ericssons, Grahn och Skärbäck lyfter möjliga konsekvenser av förtätning med koppling
till hur gröna områden då reduceras. Att om bostadsnära grönområden byggs bort ökar
risken för att de boende flyttar från området. För att inte förlora sin befolkning bör
grönområden därför försvaras från exploatering, göras mer tillgängliga samt utvecklas
och förbättras (Ericssons, Grahn & Skärbäck 2009, s.94-95). Ståhle beskriver vidare hur
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förtätning leder till en befolkningsökning på samma yta i en stad och att efterfrågan
därmed ökar på grönområden (Ståhle 2005, s.104). Även Malmö lyfter detta, de
beskriver hur fler människor på samma yta kräver nya grönområden samt en utveckling
av befintliga. Förtätning med grönska kan i Malmö ske på olika sätt men närheten till
grönska i stadsrummet ska öka, en tät stad ska inte vara mindre grön utan tvärtom
(Översiktsplan för Malmö 2014, s.20). Forskningen lyfter hur reducering av grönytor är
en möjlig konsekvens vid förtätning. Malmö förhåller sig till detta genom att beskriva hur
förtätning ska ske jämsides med en ökning av grönytor. Dock ger Malmö inga konkreta
åtgärder på hur förtätning ska ske utan att påverka andelen grönområden, inte heller hur
andelen grön mark kan komma att öka.

Klimat
Grönområden har en stor betydelse för stadens luftkvalitet och klimat. Grönområden
beskrivs av Tallhage påverka stadens temperatur och luftrening positivt (Tallhage 1994,
s.103-104). Gällande stadens klimat är Malmö samstämmiga med forskningen. Malmö
beskriver hur grönskande miljöer ska utvecklas för att bidra till goda vistelsemiljöer,
ren luft, utjämna temperatursvängningar, dämpa vind och bidra till lägre bullernivåer
(Översiktsplan för Malmö 2014, s.17). Vidare har Malmö arbetat fram strategier för en
grönskande stad som motiveras med att stadens grönska förbättrar klimatet (Översiktsplan
för Malmö 2014, s.36). Både forskningen och Malmö konkretiserar stadens grönska till
att beskriva grönskans funktion som ett visuellt avskärmningsverktyg. Träd och buskar
beskrivs ha en marginell bullerdämpande effekt men är av vikt som psykologisk faktor för
hur buller upplevs, grönområden kan fungera som avskärmning till bullerkällan (Bucht
& Persson 1995, s.35). Även Malmö lyfter hur mer träd och grönska i stadens gatumiljö
beskrivs minska buller genom att begränsa störningar. Grönska fungerar som ett visuellt,
känslomässigt och i viss mån bullerdämpande skydd mot exempelvis industrier och vägar
(Grönplan för Malmö 2003, s.12). Både forskningen och Malmö är överens om att stadens
grönska har andra kvaliteter än vad som går att mäta. Grönska kan fungera som ett visuellt
hjälpmedel för ett bättre stadsklimat, som i sin tur har en påverkan på stadens invånare.

Barn
Forskning kring barns koppling till grönska beskriver hur fria bostadsnära grönområden
är viktiga för barns spontana lek och aktivitet. Dessa grönområden beskrivs även vara
av vikt för barns motoriska och sociala utveckling (Ericsson 2005 se Ericssons, Grahn
& Skärbäck 2009, s.94). Forskningen och Malmö beskriver båda grönskans betydelse
för barnen i staden. Malmö beskriver, precis som Grahn och Skärbäck, hur grönområden
är av stor betydelse för barnen i staden. De lyfter hur en stads utemiljö är betydande
för barns sociala, fysiska, motoriska och mentala utveckling (Översiktsplan för Malmö
2014, s.23). Grahn och Ottosson lägger tyngd vid hur grönområden har en påverkan på
barns koncentrationsförmåga. De beskriver hur barn som vistas i naturrika miljöer på
förskolor har bättre koncentrationsförmåga än de barn som inte har tillgång till natur
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på sin förskolegård (Mårtensson m.fl. 2009 se Grahn & Ottosson 2010, s.61). Malmö
tar i sina planer inte upp barns koncentrationsförmåga med koppling till grönska. Dock
beskriver de hur barn är en av de stora användarna av de bostadsnära grönområdena och
att grönområden är av stor vikt för barn då områdena används för lek, fysiska träning
och i inlärningssyfte. Barn beskrivs bli lugna och harmoniska då det ges möjlighet att i
grönområden leka, springa och röra sig fritt (Grönplan för Malmö 2003, s.III,11).
Vidare lyfter Tallhage hur grönområden är av stor betydelse för barnen i staden och deras
pedagogiska utveckling. Grönområden i staden beskrivs ha ett pedagogiskt syfte och
kan fungera som ett levande klassrum. Tallhage lyfter hur kunskap om natur, ekologi
samt historiska och sociala händelser kan hämtas i grönområden (Tallhage 1994, s. 26).
Även Malmö lyfter hur grönområden är av betydelse för barns pedagogiska utveckling.
Grönska beskrivs ha en pedagogisk funktion för barnen i Malmö, som kunskapskälla
om växter, djur och de ekologiska sambanden (Översiktsplan för Malmö 2000, s.175).
Grahn beskriver en annan aspekt av grönområden relaterat till barn i skolmiljö. I en
enkätundersökning som Grahn utfört framgick det hur förskolor och skolor som har egna
grönområden betydligt oftare använder offentliga grönområden. Och hur de som har
sämre utemiljöer inte kompenserar detta genom att vistas i offentliga grönområden. Det
är de som är vana vid en god utemiljö som istället vill ha mer (Grahn 1998 se Olsson
1998 s.88). Undersökningen är intressant och lyfter en annan aspekt av grönområdens
användning. Det är dock viktigt att komma ihåg att resultatet från undersökningen kan ha
påverkats av flera olika faktorer och kan på så sätt förlora sin trovärdighet.
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Trädgård i Slottsträdgården, Malmö.

SLUTDISKUSSION
I detta kapitel besvaras de frågeställningar som legat till grund för arbetet. Vidare förs en
diskussion kring vad den fysiska planeringen kan bidra med för att bevara och utveckla
en stads gröna miljöer. Slutligen ifrågasätts referenshanteringen i Malmös plandokument
samt hur det här arbetet kan kompletteras med vidare studier.

Frågeställning
Hur behandlar Malmö inom planering, i Malmö översiktsplan 2000, Grönplan för Malmö
2003 samt Malmö översiktsplan 2014, grönska i staden och hur förhåller sig detta till
forskning kring grönska i städer?
Det här arbetet ser till grönskans betydelse för en stad och på vilket sätt Malmö har arbetat
med grönska i sin planering. Malmö beskriver vikten av bostadsnära grönområden, de
lyfter hur tillgången till grönområden inom en kilometer från alla bostäder ska eftersträvas.
På så sätt vill de säkerställa att alla samhällsgrupper i Malmö har samma tillgång till
bostadsnära natur, oavsett boendeform eller stadsdel (Översiktsplan för Malmö 2014, s.23,
37). Vidare lyfter Tallhage hur tillgängligheten till bostadsnära grönområden är av stor
betydelse för just stadsmänniskan då dessa områden utgör stadsmänniskans vardagliga
rekreationslandskap (Tallhage 1994, s. 24). Både forskningen och Malmö lyfter vikten
av bostadsnära rekreation då grönområden i staden utgör stadsmänniskans vardagliga
rekreationslandskap. På så sätt är det andelen grönytor i staden som är av betydelse för
stadsmänniskans hälsa och välbefinnande, vilket Malmö behandlar i sina planer.
De bostadsnära grönytorna är av vikt för stadsmänniskan, dock lyfter Bucht och Persson
hur grönområden påverkas av exploatering. När städer och tätorter byggs ut tas parker
och grönområden ofta i anspråk. Genom långsiktiga åtgärder, såsom fastlagda planer, kan
exploatering av parker och grönområden förhindras (Boverket u.å. se Bucht & Persson
1995, s.45). Malmö förhåller sig till detta genom att beskriva hur en möjlig konsekvens
vid förtätning är att öppna ytor som fungerar som rekreationsområden byggs igen eller
används som markreserv. Vidare lyfter de hur en förtätning av Malmö inte ska ske på
bekostnad av parker och grönområden (Översiktsplan för Malmö 2000, s.44, 318). Dock
beskriver inte Malmö åtgärder för hur en förtätning ska ske utan att grönområden ses som
markreserv. Vidare beskriver Malmö vikten av att inte påverka gröna värden negativt
samt att kompensera för eventuellt förstörda gröna värden (Grönplan för Malmö 2003,
s.7). Ståhle beskriver i sin forskning att det är svårt att sätta ett värde på grönområden i
en stad då områden har olika värde för olika invånare. Ett grönområdes värde kan även
förändras över tid, exempelvis kan ett nyanlagt grönområde se väldigt tråkigt ut men efter
ett antal år kan området vara högt uppskattat och av stort värde (Ståhle 2005, s.72-73).
Detta visar att Malmö i sina planer lyfter vikten av grönområden samt hur exploatering
kan komma att minska andelen gröna ytor i en stad vid eventuell förtätning. Malmö lyfter
hur exploatering inte ska ske på bekostnad av de gröna värdena i en stad. Forskningen
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beskriver vidare vikten av att se till grönområdens långsiktiga värden och hur ett
grönområde kan ha olika värde för stadens olika invånare. Malmö förhåller sig till detta
genom att beskriva hur grönytor är av värde för en stad och hur man bör kompensera om
dessa värden påverkas.
Malmö beskriver hur långsiktiga satsningar på grönområden genom fysisk planering kan
sänka samhällskostnaderna för exempelvis stress och ohälsa. Att verka för en hälsosam
stad beskrivs som en prioritet och Malmö lyfter hur det finns tydliga kopplingar mellan
människors hälsa och närhet till grönska. Ett mångsidigt utbud av tillgängliga grönområden
ger därmed goda förutsättningar för god hälsa hos Malmöborna (Översiktsplan för
Malmö 2014, s.23, 36). Även forskningen lyfter hur grönområden har en positiv effekt
på barns hälsa. Grönområden beskrivs både i Malmös planer samt i forskningen ha en
positiv påverkan på barnen i staden. Tillgången till grönområden beskrivs påverka barns
rörelseutveckling positivt då de får möjlighet att leka, springa och röra sig fritt för att då
bli lugna och harmoniska. Grönska beskrivs även ha en pedagogisk funktion för barnen i
Malmö, som kunskapskälla om växter, djur och de ekologiska sambanden (Översiktsplan
för Malmö 2000, s.175). Tallhage lyfter även hon hur grönområden är av stor betydelse
för barnen i staden och deras utveckling, såsom motorik, fantasi och formkänsla.
Grönområden i staden har ett pedagogiskt syfte och kan fungera som ett levande klassrum,
där kunskap om natur, ekologi samt historiska och sociala händelser kan hämtas (Tallhage
1994, s. 26-27). Både forskningen och Malmö är överens om grönskans positiva påverkan
på människan i staden gällande exempelvis välmående, stress och motion. Både Malmö
och forskningen ser till kopplingen mellan barn och grönskans betydelse. Att både Malmö
och forskningen ser till barnen i staden kan bero på att de är flitiga användare av stadens
grönområden samt att de är lättpåverkade och öppna för intryck.
Både forskningen och Malmö beskriver hur det inte enbart är människors hälsa som
påverkas av grönytorna i en stad, även stadens klimat är beroende av andelen vegetation
i en stad. Stadens klimat påverkar i sin tur människors hälsa. Malmö beskriver hur
grönområden är en positivt bidragande faktor till ett mer hälsosamt och behagligt klimat.
Vegetationen i Malmö beskrivs förbättra klimatet genom att rena luften från föroreningar,
utjämna temperatursvängningar, dämpa vind, höja luftfuktigheten samt fungera som
ett filter som tar upp damm och stoft från luften (Grönplan för Malmö 2003, s.III,12).
Även Bucht och Persson lyfter i sin forskning hur grönområden bidrar till att förbättra
luftkvaliteten, dämpa vind, utjämna temperaturen, höja luftfuktigheten samt ge en
behaglig skugga (Bucht & Persson 1995, s.35).
Malmö behandlar grönska i staden och förhåller sig, precis som forskningen, positivt till
grönskans påverkan på staden och dess invånare. Malmö beskriver riktlinjer för hur staden
ska utvecklas med mer grönska samt hur en utveckling av befintlig grönområden ska
ske. De beskriver hur eventuella förstörda gröna värden ska kompenseras, men har inga
konkreta åtgärder för hur detta kan ske. Vidare förhåller de sig inte avsevärt till möjliga
hinder och komplikationer för en grön utveckling i Malmö. Exploatering med grönytor
som markreserv beskrivs som ett hinder för en grön utveckling. Dock utan åtgärder för
hur exploatering ska ske jämsides med en grön utveckling i Malmö.
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Vad säger svensk forskning om grönska i staden?
Vad går att utläsa är svensk forskning överens om att grönska är av stor betydelse för en stad
samt dess invånare. Exempelvis lyfter Bucht och Persson hur grönområden tillgodoser de
boendes önskemål om mark för lek, rekreation, motion, odling och naturupplevelser (Bucht
& Persson 1995, s.25). Att en stad har tillgängliga bostadsnära grönområden är av högsta
vikt för stadsmänniskan, då dessa områden utgör stadsmänniskan rekreationslanskap i
vardagen. Tillgängligheten till grönområden är beroende av att hinder och barriärer
undanröjs, så som vägar eller järnvägar samt buller. Hinder kan utgöras av faktiska eller
upplevda avstånd samt människors förmåga att förflytta sig (Tallhage 1994, s. 24-25).
Grönska i staden bidrar till att förbättra luftkvaliteten, dämpa vind, utjämna temperaturen,
höja luftfuktigheten samt ge en behaglig skugga. Ju mer grönska det finns desto bättre
blir stadens klimat (Bucht & Persson 1995, s.35). En stor del av grönskans betydelse för
staden beskrivs i forskningen som en viktig källa till stadsbornas hälsa. Grönområden
beskrivs ha en positiv effekt på människors hälsa, då grönområden kan bidra till mer
fysisk aktivitet, ökad koncentration samt ha en positiv påverkan på stress. Dock krävs
det att grönområdena är tillgängliga så att de kan nyttjas regelbundet (Limén 2011, s.97).
Grönområden är även av vikt för stadens barn och grönytor på nära avstånd från skolor
eller förskolor fyller en viktig funktion och används för såväl lek som för undervisning
(Tallhage 1994, s. 26-27). Att sätta ett värde på grönområden beskrivs som svårt då dessa
områden har olika värde för olika invånare. Många grönområden går även att förbättra
över tid, ett nyanlagt grönområde kan se tråkigt ut men genom god förvaltning kan
områdets kvaliteter öka med tiden (Ståhle 2005, s.72-73). Grönstrukturen i en stad går
även att koppla till förtätning som länge setts som ett ideal i svensk stadsplanering, med
argument som bygger på miljöskäl samt sociala och kulturella skäl (Tallhage 1994, s.1011). Forskningen tar upp vikten av tillgång till tillgängliga grönytor. Det går på så sätt
inte att kompensera bristen på grönområden genom att se till exempelvis en park i nära
anslutning till en skolgård som har dåliga utemiljöer. Det är den direkta tillgången som är
av betydelse för användningen. Det svensk forskning lyfter gällande grönska i staden är
intressant och bör utgöra en grundläggande del av den svenska planeringen, då de gröna
värdena har en stor påverkan på staden och dess invånare.

Hur förhåller sig Boverket, Plan- och bygglagen samt Miljöbalken till grönska i staden?
Boverket beskriver hur det kommunala planmonopolet ger kommuner möjlighet att inom
ramen för Plan- och bygglagen planera utefter gröna intressen. Kommuner kan på så sätt
förhindra exploatering av ett grönområde samt upphäva planer vars genomförande kan
få oönskade konsekvenser för ett grönområde. Boverket anger hur Miljöbalken syftar till
att främja att nuvarande och kommande generationer har en hälsosam och god livsmiljö
(Boverket 1999, s.42, 46, 50). Grönområden kan regleras genom detaljplanering som har
lagstöd i Plan- och bygglagen. Genom detaljplaneläggning går det att planlägga mark- och
vattenområdes användning. I planhandlingen ska det tydligt framgå hur bestämmelserna
reglerar bebyggelse, byggnadsverk och miljön i övrigt (Plan- och bygglagen 2010:900).
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Med lagstöd i Plan- och bygglagen samt Miljöbalken går det genom planläggning att
reglera en plats markanvändning. På så sätt kan grönområden säkerställas som natur eller
park och då skyddas från exploatering. Malmös visionsarbete legitimeras på så sätt med
stöd i svensk lagstiftning. Malmös visionsarbete med grönska hade inte varit möjlig utan
lagstiftning där värdefull natur säkerställs och skyddas. Utan stöd i Plan- och bygglagen och dess riktlinjer hade den gröna planeringen även skilt sig ytterligare mellan olika
svenska kommuner. Detta då planeringen hade saknat en gemensam laggrund för vilka
åtgärder som är möjliga att genomföra gällande utveckling och bevarande.

Grönska i fysisk planering
Fysisk planering kan genom tillämpning av Plan- och bygglagen bidra till att säkerställa
grönområden, fastigheter, parker med mera. Genom översiktlig planering kan kommuner
behandla och visa stora strukturer som exempelvis grönstruktur. Boverket beskriver
hur översiktsplanen i sig inte ger något formellt stöd men kan fungera vägledande
vid vidare planering. För att ge rättsverkan åt översiktsplanen krävs att detaljplan
eller områdesbestämmelser antas. Vidare beskriver de hur en kommun kan förhindra
exploatering av ett grönområde samt upphäva äldre planer vars genomförande kan få
oönskade konsekvenser för ett grönområde (Boverket 1999, s.42, 46). Genom översiktlig
planering samt detaljplaneläggning skapas riktlinjer för hur grönska ska hanteras i en
kommun. På så sätt kan den fysiska planeringen bidra till bevarandet och utvecklingen av
grönska i en stad.
Grönområden går att förbättra över tid. En förbättring kan ske om det förs en dialog mellan
gestaltare och brukare samt politiker och planerare. Ett grönområdes värde kan även öka
med tiden om området förvaltas väl. En svårighet är därmed att se grönskans långsiktiga
värde då det är en långsiktig process som kräver god kunskap. Det är på så sätt viktigt
att i ett tidigt skede förutse grönskans långsiktiga värde för en stad. Forskning visar att
grönska har en positiv påverkan på en stad och människorna i den. Vilket ytterligare tyder
på vikten av grönska i en stad och att den fysiska planeringen bör bidra till att planera för
mer grönska i staden, på både lång och kort sikt.

Referenshantering
I de lästa plandokumenten, Malmö översiktsplan 2000, Grönplan för Malmö 2003
samt Malmö översiktsplan 2014, finns ingen form av källhantering där den fakta som
beskrivs i dokumenten redovisas. I både översiktsplanen från år 2014 samt i grönplanen
från år 2003 beskriver Malmö hur den senaste och samstämmiga forskningen visar att
en stads gröna miljöer har en stor påverkan på människors hälsa och välbefinnande.
Författarna av de båda planerna verkar pålästa och uppdaterade, dock utan att de
referenshanterar. Mycket av det som går att utläsa ur plandokumenten går även att utläsa
ur den forskning som använts i arbetet. Vilket tyder på att framtagandet av planerna
bygger på forskning, men då korrekt källhänvisning inte använts förlorar dokumenten
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sin trovärdighet. Då plandokumenten från Malmö är några år gamla finns det en risk att
allt inte är relevant idag. De delar som berör grönplanering i översiktsplanerna, Malmö
översiktsplan 2000 och Malmö översiktsplan 2014, bygger på samt hänvisar till grönplanen
som är från år 2003. Då Malmö idag arbetar med att ta fram en ny grönplan kan det vara
ett tecken på att den befintliga grönplanen är utdaterad eller är i behov av en uppdatering.
En utvecklingsmöjlighet för grönplanen i Malmö är att ge konkreta åtgärder för en grön
utveckling. Forskningen lyfter vikten av tydliga riktlinjer i kommunernas översiktsplaner
och detaljplaner. Detta tyder på att Malmö bör arbeta med tydliga riktlinjer och konkreta
åtgärder för att på så sätt tydliggöra den gröna utvecklingen vid fortsatt planering i Malmö,
jämsides med förtätning och en befolkningsökning.
Då planerna inte har någon referenshantering är det svårt att utläsa hur författarna till
planerna har hanterat forskningen kring grönskans betydelse för en stad. Det går på så sätt
inte att utläsa hur ett kunskapsutbyte har skett mellan forskningen och planerare i Malmö.
Vad går att utläsa är att planerna och forskningen är helt i linje med varandra. Det hade vid
läsning av planerna varit intressant att se hur Malmö hanterat forskningen för att på så sätt
få en bättre förståelse för vad Malmö sett som mest intressant och varför de använt vissa
forskare och inte andra. Samt om Malmö anser att de saknas en viss kunskap eller om de
tillfört ny kunskap genom egna erfarenheter. Genom referenshantering kunde Malmö på
så sätt styrka och validera forskningen utifrån egna erfarenheter från Malmö stad.

Vidare studier
Att undersöka hur Malmö vid framtagandet av planerna har hanterat forskningen hade varit
ett intressant inslag i arbetet för att på så sätt få en bättre bild av Malmös processarbete.
Genom metodiken intervju med planförfattare hade det gått att få en djupare förståelse
för hur Malmö hanterat forskningen, vad de sett som intressant samt om de kompletterat
forskningen med egna erfarenheter.
Vid vidare studier hade det varit av intresse att se hur översiktsplanerna och grönplanen
tillämpats vid fortsatt planering, vid detaljplanering. För att på så sätt se hur Malmö
kommuns riktlinjer tillämpats på de lagstyrda detaljplanerna som fastställer hur mark och
vatten ska användas inom ett visst område. Då hade det varit möjligt att se hur stor del
grönska utgör på detaljnivå. Vidare kan detta sedan studeras i praktiken, genom platsbesök
hade detaljplanens faktiska tillämpning kunnat studeras. På så sätt hade grönskans värde
i Malmös planering kunnat studeras från riktlinje till verklighet. Detta för att kunna se till
planernas egentliga betydelse för stadens utformning.
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Träd i Kungsparken, Malmö.

SLUTSATS
Grönska i en stad är ett komplext ämne som utgör en viktig del av stadens struktur.
Både Malmö, forskning samt svensk lagstiftning och rekommendationer ser positivt till
grönska i staden och hur förtätning ska ske jämsides med en grön utveckling. Fysisk
planering kan bidra till att bevara och utveckla en stads grönska genom bland annat
översiktlig planering samt detaljplaneläggning med lagstöd i Plan- och bygglagen. Om
ett grönområde förvaltas väl kan dess värde komma att öka på lång sikt. Vilket innebär att
det vid planering är viktigt att se till grönområdes långsiktiga värde för en stad. Grönskan
i en stad har en positiv påverkan på en stad och människorna som bor i den. Den fysiska
planeringen bör därför bidra till att planera för mer grönska i staden, på både lång och
kort sikt.
Syftet med arbetet var bland annat att få en djupare förståelse och kunskap gällande
vikten av grönska i en stad. Läsning och jämförelse av forskning samt plandokument från
Malmö stad har resulterat i en bättre förståelse för grönskans betydelse i en stad. Genom
begreppen tillgång, tillgänglighet, kvalitet samt hälsa, förtätning, klimat och barn har
vi även fått en djupare kunskap för hur grönska påverkar både staden och människorna
i den. Vidare har en djupare inblick fåtts gällande användningen av grönområden med
koppling till tillgång, tillgänglighet och kvalitet.
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