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upp mellan författarna där Manda har ansvarat för kapitel 6.2.1 Urban Forestrys uppträdande, genomslag och kontext medan 
Christine har ansvarat för kapitel 6.2.2 Blir stadens levnadsförhållande bättre med Urban Forestry?
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Abstract
This bachelor thesis aims to investigate if  the concept of  Urban Forestry could bring new knowledge into Swedish 
urban planning. Urbanization has taken place for a long time and in order to meet the growing need for housing, 
densification of  the city has taken place, which has often been done at the expense of  urban greenery. In order to 
deal with the challenges of  integrating greenery into dense cities, a need for innovative green planning has arisen. 
Urban Forestry as a concept is considered a solution to this problem and focuses on creating greenery in cities where 
limited areas for traditional parks are available. In order to investigate whether Urban Forestry adds something new 
to Swedish planning, the development of  green planning over time and the concept of  Urban Forestry is investigated. 
Urban Forestry turned out to be vague and difficult to define, and the scientific basis for the concept’s arguments are 
lacking. However, Urban Forestry contributes attention to environmental and sustainability issues, and shows good 
ambitions and initiatives to develop and improve green planning. When Swedish green planning was put in relation 
to Urban Forestry, the outcome was that the ideas in the concept were already represented within existing green 
planning. 

Keywords: 
Urban Forestry, green infrastructure planning, fuzzy concept, trends, Vertical Forests, World Forum on Urban Forests
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Sammanfattning
Detta kandidatarbete syftar till att utreda om Urban Forestry kan tillföra något till svensk planering. Urbanisering har 
skett under en lång tid och för att tillgodose det växande behovet av bostäder har förtätning av staden skett, vilket ofta 
har gjorts på bekostnad av städers grönska. För att hantera utmaningarna med att integrera grönska i täta städer har 
ett behov av nytänkande grönplanering uppkommit. Urban Forestry anses vara en lösning på denna problematik och 
fokuserar på att skapa gröna städer där det inte finns ytor kvar för traditionella parker. För att undersöka om Urban 
Forestry tillför något nytt till svensk planering utreds grönplaneringens utveckling genom tiderna samt företeelsen 
Urban Forestry genom en litteraturstudie. Urban Forestry visade sig vara ett vagt och svårdefinierat begrepp, 
dessutom är de vetenskapliga grunderna för dess positiva miljöeffekter bristande. Dock bidrar Urban Forestry med 
uppmärksammande av miljö- och hållbarhetsfrågor, och visar goda ambitioner och initiativ till att utveckla och 
förbättra grönplanering. När den svenska grönplaneringen sattes i relation till Urban Forestry visade det sig att de 
bärande idéerna redan är representerade inom existerande grönplanering i Sverige. 

Nyckelord:
Urban Forestry, grönplanering, fuzzy concept, trender, Vertical Forest, World Forum on Urban Forests
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Idag bor fler människor än någonsin i världens städer 
och den ökade urbanisering innebär olika sorters 
utmaningar för den växande staden. Många av 
världens länder har städer med ett invånarantal som 
är över en miljon. Världens städer möter många olika 
typer av problem när det kommer till att växa på ett 
hållbart sätt vilket sätter press på planeringen. Det finns 
sociala, ekonomiska såväl som ekologiska utmaningar 
i våra städer. Ett högaktuellt problem i dagsläget är 
klimatpåverkan från städerna och dess invånare. Den 
främsta miljöpåverkan kommer från transporter, maten 
vi äter, byggnaderna vi lever i och vår konsumtion 
(World Wide Fund for Nature (WWF) 2019). Då flest 
människor bor i städer är det världens städer som 
genererar störst påverkan på klimatet. 

Trender inom stadsplanering har alltid funnits och 
påverkar till stor del hur städer planeras. De trender som 
uppstår är inga tillfälligheter, utan sker oftast på grund 
av problem eller möjligheter som förekommer i världen. 
Ett exempel på detta är bostadsbristen i svenska städer 
som gav upphov till en rationell massproduktion av 
bostäder, det så kallade miljonprogrammet, för att lösa 
problemet kring trångboddhet och skapa högkvalitativa 
bostäder på 1960-talet. De stadsbyggnadsidéer som 
diskuterades under 1900-talet tog viss inspiration 
från CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture 
Moderne). CIAM var en världskänd grupp arkitekter 
och planerare som förespråkade en rationell, storskalig 
och modernistisk arkitektur för att lösa världens problem 
kring urbaniseringens bristande levnadsförhållanden 
och deras idéer spreds. Målet var att skapa goda ljus- 
och luftförhållanden genom att bygga höga hus som 
lämnade plats kvar till större friytor i staden. De nya 
tekniska förutsättningarna för byggandet möjliggjorde 
denna typ av storskaliga exploateringstrend. I 
dagsläget sker fortfarande en stor urbanisering, men 
det största problemet våra städer möter är inte längre 
bostadsbrist och dåliga levnadsförhållanden på grund 
av urbaniseringen i sig, utan av dess konsekvenser som 
påverkar vår miljö med hotande klimatförändringar 
som följd. Insikterna kring de växande miljöproblemen 
har startat en ny trend inom planeringen, en trend som 
kretsar kring att planera hållbara och klimatsmarta 
städer. 

1 Inledning

För att tillgodose behovet av bostäder i och med den 
ökade urbaniseringen har förtätning av staden skett. 
Grönytor ansågs ofta vara överflödiga och outnyttjade 
vilket bidragit till att de nyttjats för förtätningsprojekt. 
Idag har därför många storstäder inte god tillgång till 
bostadsnära allmänna grönytor. Grönytor menas av 
många ha betydelse för såväl miljökvaliteten i staden 
(Klingberg et al. 2017: 1017), stadens klimatpåverkan 
(Akbari & Kolokotsa 2016: 834) och invånarnas psykiska 
och fysiska hälsa (Statens folkhälsoinstitut 2003: 30). För 
att hantera utmaningarna med att integrera grönska i 
stora metropoliska områden har ett behov av nytänkande 
grönplanering uppkommit. Något som behandlar detta 
är Urban Forestry som har fokus på att skapa grönska i 
städer där begränsade ytor för traditionella parker finns 
tillgängliga och där förtätningsidealet fortfarande har 
en stark ställning. Urban Forestry är vidareutvecklat 
av World Forum on Urban Forests, som uppmanar till 
applicering av konceptet världen över vilket gör det 
intressant att utreda om det skulle kunna tillföra något 
till svensk grönplanering. Frågan är om Sverige som 
länge planerat för stadens grönska, där invånarna har 
god tillgänglighet till natur genom allemansrätten, och 
där städerna är relativt glesa har någon nytta av Urban 
Forestry.

Planering för bebyggelse och markanvändning har en 
lång tradition i Sverige. De tidigaste kända reglerna 
är från medeltiden och behandlade hur hus skulle 
byggas och hur mark skulle användas (Boverket 2014). 
Bebyggelse- och markanvändningsplaneringen har 
sedan dess utvecklats till att även inkludera bland annat 
grönska. I Sverige hävdas att det idag är en självklarhet 
att planera för integrering av grönska i staden, men 
vad grönplanering faktiskt innebär och syftar till är 
inte lika tydligt. Det finns ingen tydlig vägledning 
om hur planering för grönska bör ske och i praktiken 
finns en uppsjö av olika former av grönplanering. 
Existerande grönplaner går under olika namn och 
har olika fokus, däribland finns ekosystemtjänstplan, 
hållbarhetsplan, parkprogram, grönplan, 
mötesplatsprogram, blå- och grönstrukturstrategi, 
klimatomställningsplan, klimatanpassningsstrategi, 
naturvårdsplan, viltvårdsplan och plan för biologisk 
mångfald (Boverket 2018). Detta tyder på ett eventuellt 
behov och en möjlighet att konkretisera och samordna 
grönplaneringen i Sverige. 

Urban Forestry som sedan 1960-talet varit aktuellt 
i USA har under senare tid börjat ta plats i Europa. 
2018 hölls den första världskonferensen för Urban 
Forestry i Mantova (Italien) där de främsta forskarna 
inom området deltog. Urban Forestry, vars definition 
är omdiskuterad, fokuserar på att all grönska i staden 
har en betydande roll för omgivande miljöer. De 
som förespråkar Urban Forestry säger sig jobba med 
innovativa sätt och lösningar för att öka mängden 

INLEDNING
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grönska i städer och poängterar urban grönskas 
positiva effekter för miljön, hälsan, klimatet och städers 
hållbarhet (World Forum on Urban Forests (WFUF) 
2018b). Förespråkare menar vidare att Urban Forestry 
är framtidens tillvägagångssätt för att skapa grönare, 
hållbarare och hälsosammare städer. Stefano Boeri, 
en av Urban Forestrys största förespråkare, jobbar för 
en tredje industriell revolution som han kallar Urban 
Forestry Revolution. Boeri menar att världens planerare 
och arkitekter har stort ansvar för att skapa hållbara 
städer vilket han anser görs bäst med hjälp av idéerna 
i Urban Forestry (Kucherova & Narvaez 2018). Dock 
har få studier bekräftat hävdade positiva miljöeffekter 
från den urbana vegetation Urban Forestry syftar till att 
integrera i staden. Är Urban Forestry en möjlig lösning 
på städers utmanande hållbarhetsproblematik eller är 
det endast ett trendbegrepp? Hur skulle Urban Forestry 
stå sig i förhållande till svensk grönplanering och är det 
något som kommit för att stanna?

Det finns alltid en problematik kring hur planering 
på bästa sätt genomförs och efter vilka ideal den bör 
inspireras av. I ett internationellt perspektiv anses 
Sverige ofta vara ett föregångsland när det gäller 
grönplanering och invånarnas tillgång till grönytor 
i staden, men skulle applicering av Urban Forestry-
idéerna kunna bidra till förbättrad samordning och 
konkretisering av svensk grönplanering? 

2 Frågeställning

Kandidatarbetet syftar till att undersöka om Urban 
Forestry kan bidra med något nytt till svensk planering. 
Arbetet ska reda ut detta genom att relatera Urban 
Forestry till utvecklingen av grönplaneringen i Sverige. 
Detta leder till forskningsfrågan:

• Tillför Urban Forestry något nytt till svensk planering?

2.1 Avgränsning
Arbetet avgränsas till att undersöka utvecklingen av 
konceptet Urban Forestry från 1960-talet och framåt. 
Detta eftersom Urban Forestry har sina rötter i 
1960-talets USA. Konceptet kommer undersökas i 
relation till utvecklingen av grönska i svenska städer och 
den planering som rör detta.

Urban Forestry
Urban Forestry saknar en konkret avgränsad definition. 
Gemensamt för de definitioner som finns är att det 
handlar om planering som värdesätter stadens gröna 
ytor och de effekter dessa har på staden och dess 
invånare. Ursprunget till begreppet kommer från 
Forestry. Forestry översätts ofta till skogsbruk och syftar 
till skogshållning och utnyttjande av skog som råvara. 
Skogen utnyttjas då till råvaruproduktion av till 
exempel timmer och bränsle. I denna uppsats syftar 
vi inte till Urban Forestry som urbant skogsbruk utan 
när Urban Forestry nämns syftar begreppet till den 
trädpopulation som finns i staden, från enstaka träd till 
större ansamlingar. Det handlar alltså om de träd som 
växer i urban miljö. Problematiken kring avsaknaden 
av en konkret definition av Urban Forestry diskuteras 
vidare i kapitel 6.2.1 och i uppsatsens analys.

Grönska
Begreppet grönska syftar i denna uppsats till alla ytor 
med växtlighet, från gräs till träd. Grönska i staden 
innebär då bland annat gröna impediment, alléer, 
villaträdgårdar, träd, buskar, parker och så vidare. 

Grönstruktur
Grönstruktur började användas under 1990-talet i 
Sverige och syftar till den grönska som finns i och runt 
en stad. Begreppet uppkom för att understryka att 
strukturen och lokaliseringen av grönska i och omkring 
en stad har betydelse för vilken effekter den ger. 

Grön infrastruktur
Under 2010-talet utvecklades begreppet grön 
infrastruktur från begreppet grönstruktur. Grönskan 
i staden fick en större och viktigare roll i planeringen 
vilket gjorde att den började likställas med annan 
infrastruktur. För att visa på vikten av god planerad 
grönska i staden uppkom grön infrastruktur som 
begrepp vilket syftade till att höja grönskans status i 
stadsplanering. Den gröna infrastrukturen ses som ett 
nätverk av natur till fördel för fungerande ekosystem. 

Grönplanering
Genom tiderna har grönska i staden planerats på olika 
sätt och under olika benämningar. I denna uppsats 
används begreppet grönplanering för att beskriva den 
planering som är kopplad till grönska i och runt en stad. 

3 Begreppsdefinitioner
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4 Bakgrund
I detta kapitel beskrivs uppsatsens teoretiska ramverk. Detta 
teoretiska ramverk kommer användas för att analysera uppsatsens 
resultat.

4.1 Fuzzy Concept
Teorin Fuzzy Concept utgör denna kandidatuppsats 
teoretiska ramverk. Då det är svårt att finna en 
meningsfull svensk översättning på Fuzzy Concept och 
fuzzy kommer vi i detta arbete fortsatt använda oss 
av de engelska uttrycken fuzzy concept och fuzzy. 
Teorin Fuzzy Concept uppkom ursprungligen som en 
matematisk teori för att modellera vaghet i människans 
kognitiva processer (Lootsma 1997: 4) men är idag ett 
sätt att närma sig saker inom flera olika discipliner 
(Lootsma 1997: 9). Ett koncept eller ett begrepp som är 
fuzzy innebär att dess betydelse och innebörd förändras 
beroende på kontext och därför existerar ingen 
statisk definition som går att använda oberoende av 
sammanhang och situation. Ett koncept som är fuzzy 
tenderar att betyda många olika saker (Gunder och 
Hiller 2009: 140). Detta kan leda till att ett och samma 
koncept eller begrepp kan betyda skilda saker för skilda 
personer, vilket skapar risken att två personer som tror 
att de pratar om samma sak inte gör det egentligen. 
Ett begrepp som är fuzzy innebär att det är multivalent 
och har två eller fler betydelse beroende på kontext 
(Haughton och Counsell 2004: 214). 

Fuzzy Concept anses möjliggöra kategorisering av 
saker trots att själva kategorien, i detta fall Urban 
Forestry, har vaga gränser. Trots att kategorierna har 
vaga gränser är de ofta till stor nytta (Lootsma 1997: 5). 
Ett fuzzy concept saknar en precis mening och riskerar 
att uppfattas som vagt, samtidigt som det kan vara 
meningsfullt och tydligt i andra meningar. Desto bredare 
ett koncepts definition är, desto fler kommer acceptera 
och vara villiga att stödja den generella idéen, vilket gör 
att det inte finns ett krav på strikt avgränsning för att 
en idé ska ha genomslagskraft (Kates et al. 2005: 212). 
Detta beror på att det är svårt att motstå den retoriska 
kraften i ett påstående som utger sig för att, utan att 
vara för specifikt, resultera i stora sociala, ekonomiska 
och ekologiska positiva effekter (Swyngedow 2007: 20). 
Fuzzy concept är inte bundet till ett visst ämnesområde 
utan diskuteras inom flera discipliner. 

4.1.1 Planering och Fuzzy Concept
Inom planering finns flera olika typer av fuzzy concept 
(De Roo 2007b: 127). Sådant inom planering som 
kan klassas som fuzzy består ofta av komplicerade och 
komplexa planeringsproblem (De Roo 2007b: 127, 
132). Fuzziness finns ofta inom planering som ett resultat 
av att dess process och innehåll till naturen är otydliga 
(De Roo 2007b: 125). Likt många andra menar De 
Roo att den precisa meningen av ett fuzzy concept är 
vagt och kan uppstå vid inblandning av många olika 
aktörer där målen som ska uppfyllas är otydliga (2007b: 
127). För att kunna arbeta med dessa komplexa och 
komplicerade planeringsfrågor som klassas som fuzzy 
anser De Roo att det finns ett behov av nya ramverk, 
arbetsmetoder och synsätt kring detta (2007b: 127). 
Detta grundar sig i att det i dagens planeringsmodeller 
saknas beslutsmodeller som är kapabla till att hantera 
problem som uppstår vid fuzzy concept (De Roo 2007b: 
126). 

Dagens planering tenderar att gå från ett mer rationellt 
arbetssätt till ett mer kommunikativt. Planeringsproblem 
verkar uppstå oftare i situationer där det kommunikativa 
planeringsidealet tillämpas vilket kan bero på att detta 
ideal används vid mer komplexa situationer, ofta med 
multipla målbilder. Dessa fall kräver mångfald och 
kommunikation mellan flera aktörer och intressenter 
(De Roo 2007a: 115). När denna komplexa situation 
uppstår kan dessa planeringsproblem bli lidande av 
samverkan mellan de olika aktörerna som ska arbeta 
tillsammans och själva planeringsproblemet blir istället 
åsidosatt. Komplexa planeringsfrågor är dock inte att 
förlikas med komplicerade planeringssituationer där 
fuzziness kan avvärjas om aktörerna arbetar tillsammans 
(De Roo 2007b: 129). Komplexa samhällsproblem är 
därmed ofta grunden till de fuzzy concept som kan 
återfinnas inom planeringen. 

Diskursen som företräder fuzzy concept strävar efter 
att matcha verkligheten (De Roo 2007b: 126), vilket 
är omöjligt då verkligheten inte kan återspeglas i ett 
koncept eller en teori, vilket är grunden till att fuzzy 
concept upplevs som oklara och otydliga. För att hantera 
detta föreslås ett tillvägagångssätt som innefattar actor-
consulting (De Roo 2007: 122). Actor-consulting är en 
modell för att hjälpa aktörer att samarbeta och finna 
konsensus vid komplexa problem. Detta menar De 
Roo ska hjälpa dem att finna klarhet i de flytande och 
vaga begrepp som uppstår under olika situationer i 
planeringsprocessen (2007: 138).

När ett fuzzy concept ska översättas till ett praktiskt 
tillvägagångssätt uppstår ofta problematik kring det 
faktum att aktörerna som arbetar med tillämpningen, 
trots framarbetad konsensus, kan ha olika uppfattning 
om vad konceptet innebär. Det kan alltså råda en falsk 
konsensus beträffande aktuellt begrepp eller koncept. 

BAKGRUND
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BAKGRUND

Dessutom finns sällan tid och resurser på en arbetsplats 
för att föra en dialog om de fuzzy concept som hade 
behövt redas ut. Ett fuzzy concept kan på grund av 
detta vara problematiskt att praktiskt arbeta med. 
Dessa problem innefattar både kommunala och privata 
aktörer och berör flera olika planeringsfrågor (De Roo 
& Porter 2007: 16).
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5 Metod
I detta kapitel beskrivs vilken metod som använts för insamling 
och analys av data i uppsatsen. Tillvägagångssättet beskrivs för 
att redogöra för hur arbetet gått till för att skapa en trovärdighet för 
det innehåll som arbetas fram. Syftet med detta arbete är att reda 
ut om Urban Forestry kan tillföra något nytt till svensk planering. 
Detta anses lämpligt att genomföras med en litteraturstudie som 
behandlar Urban Forestry och utvecklingen av planering för 
grönska i staden.

5.1 Litteraturstudie
Denna litteraturstudie baseras på dokument som 
primär datakälla. Litteraturstudien utgår ifrån 
forskningsfrågan, Tillför Urban Forestry något nytt till svensk 
planering?, för att relevant data till undersökningen skulle 
kunna identifieras, väljas, värderas och analyseras.

Det finns för- och nackdelar med alla metoder. En 
litteraturstudies främsta fördelar ses som möjligheten 
till lättillgänglig data och att litteratur är en beständig 
datakälla som är tillgänglig för alla och därför kan 
kontrolleras (Denscombe 2014: 338). Nackdelar med 
metoden kan vara källans trovärdighet, risk för sekundär 
data och att information påverkas av författarens sociala 
konstruktioner (Denscombe 2014:339). Påverkan av 
författarnas sociala konstruktioner kan få betydelse i 
denna litteraturstudie då de flesta publikationer har sitt 
ursprung i USA eller Europa och är alltså inte skrivna 
utifrån svensk kontext. 

För att kunna besvara forskningsfrågan Tillför Urban 
Forestry något nytt till svensk planering? krävs en utredning 
av konceptet Urban Forestry samt en undersökning 
av den svenska planeringens utveckling i förhållande 
till grönska i staden. De dokument som använts i 
denna litteraturstudie innefattar skriven text i form 
av vetenskapliga artiklar, digital kommunikation som 
webbsidor och visuella dokument i form av kartor. 

För att finna dolda strukturer och innebörder i utvalda 
dokument krävs att dokumenten analyseras. För att 
komprimera, systematisera och ordna datamaterialet 
har följande steg följts:

Steg 1: Samla in och välj data
Data samlas in, väljs ut och granskas utifrån uppsatsens 
syfte. Vetenskapliga artiklar hittas genom sökningar 
i databasen Summon. Sökorden som används är 
Urban Forestry, Urban Forest, Green infrastructure, Grön 
infrastruktur, Grönplanering, Parkers historia och Park. Endast 
litteratur på svenska och engelska är aktuell för denna 
litteraturstudie. Dokumenten som används i form 
av digital kommunikation är material producerat 
av World Forum on Urban Forests och publicerat på 
deras webbsida. De visuella källor som är relevanta för 
litteraturstudien består av historiska kartor från böcker, 
webbsidor och arkiv. Relevant material sammanfattas 
sedan och dess huvudsyfte identifieras. 

Steg 2: Kategorisering
Sammanfattningar av dokumenten och deras 
huvudsyften sorteras därefter in under en kategori. 
Detta innebär att materialet får kategorier som Urban 
Forestry, miljö, klimat, historia och hälsa. Denna 
kategorisering görs för att upptäcka och organisera 
meningsfulla delar av valt datamaterial. Detta reducerar 
även mängden material vilket underlättar analysen. 

Steg 3: Temaklassificering av kategorier
De kategorier som är funna klassificeras sedan efter 
mer abstrakta teman för att kunna skapa en grund 
för resultatdelens disposition. De temakategorier som 
visade sig vara aktuella för att besvara forskningsfrågan 
var tema grönytor i staden och tema Urban Forestry. 
Materialet sorteras sedan in efter uppsatta teman vilket 
möjliggör för upptäckt av eventuella mönster och 
samband.  

Steg 4: Data undersöks, värderas och diskuteras 
Det sorterade datamaterialet undersöks sedan för 
identifiering av meningsfulla mönster och processer. 
Under varje tema ställs material som handlar om det 
specifika temat mot varann för att upptäcka likheter 
och skillnader. Identifierade mönster och samband 
värderas och diskuteras sedan i förhållande till teori.

METOD
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6 Resultat
För att kunna besvara frågeställningen krävs en undersökning av 
utvecklingen av grönska i den svenska staden och hur den styrts, 
samt en undersökning av Urban Forestry. Detta för att skapa 
underlag till analysen och därigenom kunna besvara om Urban 
Forestry tillför något nytt till svensk planering. 

6.1 Grönytor i staden
Grönytor i staden finns i varierande former och kan 
klassificeras som offentliga eller privata. Offentlig 
grönska handlar om ytor såsom parker, odlingar, 
lekplatser och kyrkogårdar (Wingren et al. 2015: 
87) medan privat grönska handlar om sådant som 
bostadsträdgårdar, kolonilotter och förgårdsmarker 
(Wingren et al. 2015: 87). Det finns även platser som 
upplevs som en kombination av offentlig och privat 
grönyta som till exempel gårdar till flerbostadshus. 
Även om den privata grönskan inte är fysiskt tillgänglig 
för alla kan den ha en stor påverkan på stadsbilden.

6.1.1 Tillgång
För de som bor i en tätort eller stad kan tillgången 
till grönska vara begränsad beroende på stadens 
uppbyggnad och struktur. I Sverige finns dock 
allemansrätten som säkrar att alla invånare har möjlighet 
att vistas i naturen. Redan under mitten 1900-talet 
var Allemansrätten ett vedertaget begrepp men är 
sedan 1994 även inskriven i den svenska grundlagen 
(Naturvårdsverket 2019). Allemansrätten gör att du, 
utan att äga mark med natur eller ha tillgång till en 
allmän park, kan vistas i naturområden. Allemansrätten 
lyder under principen inte störa, inte förstöra, vilket 
betyder att du har rätt att vistas på privata markägor 
och vägar, så länge du inte är inom någons hemfridszon 
(Naturvårdsverket 2018a). Detta kan ställas i kontrast 
till länder utanför skandinavien där natur och mark 
oftast bara får beträdas om du äger den eller om det är 
en allmän park. Men även allmänna parker i resten av 
världen är annorlunda från i Sverige då det är vanligt 
att de är inhägnade och har bestämda öppettider. Detta 
gör att tillgången till natur kan vara låg i jämförelse mot 
i Sverige. Däremot har det inte alltid varit fritt fram 
att vistas i parker i Sverige, före 1800-talet var de flesta 
anlagda parker kungliga trädgårdar eller jaktparker 
som inte var tillgängliga för allmänheten. Under 

1800-talet öppnades dock de flesta parker upp och blev 
tillgängliga för fler samhällsklasser, och därefter helt 
allmänna såsom det är idag (Stockholms Stad 2017). 

Något som påverkat grönskan i städer är hur, när och på 
vilket sätt städerna storleksmässigt och invånarmässigt 
förändrats. Urbaniseringen ökade under 1900-talet 
vilket krävde en ökad bostadsproduktion som först skedde 
genom en utvidgning av staden och därefter genom 
förtätning. Förtätning ansågs vara ett relativt billigt 
och praktiskt sätt för att öka mängden bostäder (Grahn 
1991: 6). Hur grönskan i en stad är strukturerad påverkas 
till störst del av den bebyggelse- och trafikstruktur som 
finns. Likaså beoror vad som bevaras och planeras som 
grönt i en stad på vad som byggts och under vilka ideal 
exploateringen skedde. Förtätningsidealet ledde, som 
tidigare nämnt, till minskad mängd grönytor i staden 
och således försämrades tillgången till grönytor. Behovet 
att planera städers grönska har länge funnits men blev 
mycket större när städerna började växa på ett sätt som 
riskerade att majoriteten av grönområdena bebyggdes. 
I och med det ökade behovet av att säkra stadsbors 
tillgång till natur och grönytor fick grönplanering en 
avgörande roll i stadsplaneringen (Rådberg 1986: 67).

6.1.2 Tidig historia
Redan under 1500-talet lades grunden för vad som skulle 
komma att bli svenska städers grönytor. Strukturerad 
grönska bestod under denna tid framförallt av jaktparker 
och kungliga trädgårdar. Under 1700-talet skapades 
de första parkerna i Sverige, där Kungsträdgården 
och Humlegården i Stockholm var bland landets allra 
första. 1700-talets parker nyttjades endast av samhällets 
högre klasser ända tills de under 1850-talet började 
bli offentliga, vilket gjorde dem tillgängliga för fler 
samhällsklasser. Parkerna var platser för naturupplevelse 
och lustvandring (Stockholms Stad 2017). Det vi idag 
syftar till med begreppet park kallades då för lust- och 
promenadplats, allmän promenad eller parkplantering 
och användningen av dåtidens parker skiljer sig mycket 
från nutida användning (Nolin 1999: 27).

För att kunna säga något om grönskans betydelse 
och utveckling i staden innan den beskrevs i text kan 
historiska kartor granskas. För att kunna säga något 
om grönskans roll i den svenska staden granskades 
kartor över Stockholm (se nästa sida). Kartan över 
centrala Stockholm från 1625, figur 1, har störst fokus 
på gatunätet och visar inte grönska. Kartan från 1642, 
figur 2, visar vissa drag från omkringliggande landskap 
såsom naturmark, träd och åkermark. Kartan från 
1645, figur 3, skildrar tydligt skillnaden mellan kvarter 
med bebyggelse och kvarter med grönska. Att grönskan 
får en mer framstående plats i kartan från 1645 än i 
den från 1625 tolkas som att dess betydelse i staden och 
i planeringen ökade. 

RESULTAT
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Figur 1: Karta över Stockholm 1625 (Stockholmskällan 2019). 

Figur 2: Karta över Stockholm 1642 (Stockholmskällan 2019). 

Figur 3: Karta över Stockholm 1645 (Stockholmskällan 2019). 
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6.1.3 1800-talet
Stadens grönska och dess struktur har koppling till 
1800-talets utveckling av den moderna staden. I 
städer där det funnits fästningar omvandlades dessa 
ofta till allmänna promenadplatser. Från 1870-talet 
började stads- och järnvägsparker skapas och dessa 
användes som populära promenadplatser i den 
växande staden. Det var även under 1800-talet som 
kyrkogårdar omvandlades från ovårdade platser till 
kyrkogårdsträdgårdar vilket bland annat exemplifieras 
av att den internationellt uppmärksammade 
Skogskyrkogården i Stockholm uppfördes. Parker och 
kyrkogårdars grönska motiverades inte bara för de 
visuella och sociala egenskaperna under 1800-talet 
utan även av hygien- och hälsoskäl. Järnvägsparkerna 
skulle hindra spridning av sot och glöd till närliggande 
byggnader. Att anlägga lustträdgårdar på större tomter 
i städerna blev under mitten av 1800-talet populärt 
bland det mer välbärgade borgerskapet (Bucht & 
Persson 1994: 13). Under 1800-talet förvandlades 
de ofta förslummade vattenmiljöerna kring åar till 
park- och friluftsmiljöer för socialisering i form av 
promenader (Bucht & Persson 1994: 15). 
 
Under 1800-talet skedde stora förändringar för stadens 
grönska. Parkerna, som fram till mitten av 1800-talet 
främst varit privata eller för specifika samhällsklasser, 
blev i ökad utsträckning offentliga och tillgängliga 

för stadens samtliga invånare. Ungefär 100 offentliga 
parker anlades i Sverige under 1800-talet (Nolin 1999: 
13). Det som låg till grund för att stadens grönska i större 
utsträckning blev offentlig var att grönska tillskrevs en 
mening ur hälso- och sjukdomsperspektiv som reaktion 
på den täta, förorenade och ohygieniska industristaden. 
Många menar att offentlig grönska i Sverige kom som 
ett svar på den hälsodebatt som skedde i England (Nolin 
1999: 27). 

Intresset för grönska i staden var i början av 1800-talet 
något som drevs av högre samhällsklasser. Till exempel 
grundades en trädgårdsförening i Göteborg 1842 
(Nolin 1999: 44) samt att Svenska Trädgårdsförening 
i Stockholm bildades 1832 med syftet att sprida 
intresset för odling och trädplantering (Nolin 1999: 
42). Föreningen växte fort och dess medlemmar bestod 
av läkare, präster, landshövdingar, vetenskapsmän och 
andra högutbildade. Svenska Trädgårdsföreningen 
öppnade upp sin trädgård för allmänheten 1839 (Nolin 
1999: 43). Att grönska i staden endast var ett intresse 
för högre samhällsklasser skulle senare ändras och bli 
något som berörde alla stadens invånare. 

Ytterligaren något som bidrog till den offentliga 
parkens framträdande och genomslag var den snabba 
stadstillväxt som började runt 1860-talet. Innan dess 
var städerna generellt glesa och därför inte i samma 
behov av integrerad grönska i stadsväven. 1874 

Figur 4: Förslag till gatureglering för Stockholms norra stadsdelar 1866 (Selling 1970: 53). 



14

RESULTAT

års byggnadsstadga spelade också en viktig roll för 
grönskan i staden. Byggnadsstadgan från 1874 var 
den första egentliga planlagstiftningen i Sverige med 
huvudsyftet att minska risken för bränder och underlätta 
bekämpandet av dem. Detta skulle göras genom att 
skapa bredare gator, större öppenhet och strategiskt 
placerade trädplanterade esplanader. Byggnadsstadgan 
belös också vikten av ljus och frisk luft i staden samt 
vikten av fritt utrymme, omväxling och prydlighet i 
stadsmiljön (Boverker 2004). 1874 års byggnadsstadga 
författad av Albert Lindhagen klargjorde ett tydligt syfte 
med anläggning av parker och gröna områden såsom 
esplanader och planteringsytor. Dessa syftade till att 
uppfylla målen om prydlighet, brandsäkerhet, ljus och 
frisk luft i staden (Nolin 1999: 65). Under 1800-talet 
tillskrivs alltså grönskan i staden tydliga mål och syften 
såsom lättillgänglig naturupplevelse och förbättring av 
hälsa och säkerhet för stadens invånare.

De stadsbyggnadsdoktriner som under senare delen 
av 1800-talet var aktuella hade stort inflytande från 
1874 års byggnadsstadga och anses vara betydelsefull 
för grönskan i staden. Ett resultat av rådande 
stadsbyggnadsdoktrin var Lindhagenplanen för 
Stockholm som hade stor betydelse för utvecklingen av 
grönska i staden. Principerna från Lindhagenplanen 
anses ha influerat synen på grönska på många andra 
platser i Sverige utöver Stockholm (Nolin 1999: 24). 
Andra hävdar att grönskans utveckling också influerats 

från Paris där Buttes Chaumont var en stor förebild för 
att skapa offentliga parker (Nolin 1999: 24).

På 1800-talets slut förändrades synen på den offentliga 
parken och den fick nya användningsområden då 
bland annat lek- och idrottsplatser integrerades (Nolin 
1999: 287). På 1890-talet började naturlika folkparker 
anläggas i Stockholm såsom Vitabergsparken, 
Tantolunden och Vasaparken. Dessa avsågs användas 
för både nytta och nöje och alla ytor fick beträdas, inte 
endast anlagda gångar och stigar (Nolin 1999: 30). I 
slutet av 1800-talet hade flertalet svenska städer minst 
en större park (Nolin 1999: 12). De många förslag på 
parkutformningar från 1800-talet tyder på att grönska 
var något som aktivt planerades för och som hade ett 
specifikt syfte. 

Figur 6: Karta över Svenska Trädgårdsföreningens trädgård 
i Stockholm (Nolin 1999: 42).

Figur 5: Förslag till gatureglering för Stockholms södra stadsdelar 1866 (Selling 1970: 54). 
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6.1.4 1900-talet
Utemiljöns form och roll
Utemiljöns roll i staden har förändrats under 1900-talets 
bostadsbyggande (Ericson 1993: 1). Både synen på 
utemiljön i staden och styrningen av den har ändrats 
under århundradet. I många städer planterades alléer, 
delvis för att fungera som brandskydd, delvis som ett 
led i genomförandet av Haussmans stadsbyggnadsidéer 
om rutnätsstaden för att skapa en grön och lummig 
karaktär i staden. Många byggnader i staden fick 
också planterade förgårdar (Bucht & Persson 1994: 
15). Grönytor handlade under 1800-talet framförallt 
om parker för promenad och naturupplevelse men fick 
under 1900-talet flera nya former och betydelser. 

En anledning till parkers framkomst anses som 
regel vara för att förbättra hygienen i städerna. Men 
samtidigt anses det i såväl teori som praktik att det 
dröjde till 1920-talet innan parker diskuterades som 
något för att främja invånarnas hälsa, och vara till för 
mer än stillsamma promenader. Detta var även tiden då 
Stockholms parker omgestaltades i en mer modernistisk 
riktning (Nolin 1999: 24). Parker som tidigare inte varit 
anpassade för lek och spring förändrades omkring 
sekelskiftet och områden för lek och idrott började 
anläggas. På 1930-talet introducerades parklek med 
lekledare i flera av Stockholms parker (Bucht & Persson 
1994: 15). Anvisningar för hur utemiljöer borde utformas 
för att tillgodose lek, rekreation och motionsbehov fick 
ett stort genomslag i 1960-talets planering när det 
fördes in som planstandard i Stockholm 1965 (Bucht & 
Persson 1994: 17). 

1950-talets funktionalistiska idéer bröt radikalt 
mot tidigare stadsbyggnadsmönster. Jord- och 
skogsbruksmark sparades som gröna kilar mellan 
kvarter och stadsdelar. Kvarter bröts ner och byggnader 
lades istället fritt i park och naturmark värderades 
högt och sparades därför både i form av park och på 
tomtmark. Genom hantverksmässigt byggande av 
bostäder kunde helt orörd naturmark sparas i direkt 
anslutning till byggnaderna (Bucht & Persson 1994: 
15). Stadsbyggandet som skedde under 1960- och 
1970-talet förändrade radikalt förutsättningarna för 
stadens grönska. Arealen av så kallade friytor ökade 
mycket till följd av trafiksystemens krav på avstånd 
mellan leder, parkering och bebyggelse. Det fanns också 
normerande krav på olika sociala funktioner hos friytor 
på tomtmark och allmän platsmark som bidrog till 
det ökade arealet. Exploateringstekniken förändrades 
för att effektivisera byggandet vilket ledde till stora 
förändringar då det inte längre togs hänsyn till terräng 
och växtlighet på samma sätt som tidigare. Ytorna som 
efter exploateringen skulle återställas med grönska blev 
många gånger ensidig och trist. Denna bebyggelseepok 
skapade den arealmässigt största andelen lågkvalitativa 
grönmråden (Bucht & Persson 1994: 17). Däremot anses 

friytorna, som ofta fungerade som mellanrum mellan 
trafiklösningar, idag ha en god möjlighet till att fungera 
som spridningskorridorer för att öka den biologiska 
mångfalden för växter och djur i stadsmiljöer (Bucht & 
Persson 1994: 18). Det finns anledning att vara kritisk till 
begreppet spridningskorridorer då det är omdiskuterat 
hur och vad dessa spridningskorridorer bidrar till och 
vad de anses ha för nytta för den biologiska mångfalden 
och miljön i staden. 

Stadsbyggnadsidealet övergick från att bygga glest i 
natur på orörd mark till förtätning under 1970-talet. 
Detta ideal har naturligt fått konsekvenser för stadens 
obebyggda ytor (Bucht & Persson 1994: 19). Parkmark 
och grönområden ansågs ofta vara överflödiga 
och outnyttjade och togs därför i anspråk för 
förtätningsprojekt. Även skolgårdar och sjukhusparker 
användes ofta för att bygga bostäder, kontor, 
parkeringsplatser och vägar (Grahn 1991: 6). Ny 
kunskap om hur grönska i staden påverkar människor 
både socialt och psykologiskt växte fram under slutet 
av 1900-talet. Parker och grönområdens betydelse 
för människors allmänna hälsa uppmärksammades 
och i många kommuner gjordes därför satsningar på 
motionsspår och idrottsanläggningar under 1970- och 
1980-talet (Bucht & Persson 1994: 17).

Fortsatt urbanisering och den bostadsbrist som följde 
ledde till uppkomsten av miljonprogrammet med 
målet att bygga en miljon bostäder på tio år för att 
avhjälpa bostadsbristen, minska trångboddheten 
och höja bostadsstandarden. Miljonprogrammets 
bostadsbyggande anses ha resulterat i en torftig 
utemiljö som ofta saknar växtlighet (Ericson 1993: 5). 
Utemiljöns kvalitet i dessa områden var så pass dålig 
att det redan 1973 inrättades speciella bidrag och 
räntesubventionerade lån för att bostadsföretagen 
skulle satsa på förbättring av dessa områdens utemiljöer. 
Bidragen upphörde dock under 1980-talet (Ericson 
1993: 6). 
 
Slutet av 1900-talet har inneburit en renässans för 
trädplantering i våra tätorter. Omkring 20 000 träd har 
planterats årligen där ungefär en fjärdedel har planterats 
i centrala gatu- och torgmiljöer. Redan 1994 började 
det skrivas om trädens betydelse för stadsmiljön och 
underströk att dessa i framtiden kommer vara av stor 
vikt. Dessa träd ansågs med tiden komma att ha en stor 
ekologisk betydelse som luftrenare, lägivare och bidra till 
ökad biologisk mångfald (Bucht och Persson 1994: 19). 
Grönska i staden har alltid ansetts ha en stor ekologisk 
betydelse, men det var inte förrän på 1990-talet detta 
uppmärksammades på allvar. Växtlighetens ekologiska 
roll, flora och fauna, klimat och luftföroreningar samt 
vattenfrågor studerades inom byggforskningen under 
1970-talet. Detta återgavs i Statens Planverks råd och 
anvisningar. Detta syns bland annat genom att ett antal 
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ekobyar byggdes under 1980-talet liksom anläggningar 
för lokalt omhändertagande av dagvatten. Naturlika 
planteringar introducerades som ett alternativ till 
traditionella parkplanteringar från mitten av 1980-talet 
(Bucht & Persson 1994: 19). 

Uppmärksammandet av grönskans betydelse för 
ekologiska värden skulle kunna ses som en reaktion 
på den hållbarhetsdebatt som blossat upp under 
1990-talet som grundats i Brundtlandrapporten från 
1987. Hållbarhetsdebatten tog avstamp på 1990-talet 
och följde sedan med in i 2000-talet och är fortfarande 
högaktuell i nutida planering. 

Styrning under 1900-talet
I lagstiftningssammanhang fick utemiljö och grönska i 
staden ökad uppmärksamhet från och med 1960-talet. 
1960 tillkom en ny byggnadsstadga där bland annat ett 
krav infördes som innebar att en byggnadsnämnd skulle 
finnas i varje kommun. Detta innebar att ansvaret att 
upprätta byggnadsplaner hamnade på kommunerna 
istället för på markägare och byggherrar. I praktiken 
innebar byggnadsstadgan ett mer fullständigt 
planmonopol (Boverket 2004). 

Fram tills införandet av nya Plan- och bygglagen 1987 
styrdes utemiljön av byggnadsstadga och bindande 
normer från myndigheter (Ericson 1993: 1), dock fanns 
endast ett fåtal krav på utemiljön innan Plan- och 
bygglagen. De tvingade satserna som fanns var inriktade 
på funktioner och tekniska krav såsom framkomlighet, 
säkerhet och vattenavrinning. Det fanns även satser 
utan tvingande karaktär gällande mängden solljus, 
småbarnslekplatser, avståndsrekommendationer till 
närmsta parklek och bollplan. Några rekommendationer 
eller krav för grönytornas kvalitet fanns inte. Styrningen 
av utemiljön har alltid varit betydligt mer diffus än den 
för husbyggande (Ericson 1993: 5). 

Något som hade betydande påverkan för grönska 
i staden var att Holger Blom tillträdde som 
stadsträdgårdsmästare 1938 i Stockholm. Detta var 
starten till en lång epok där stadens offentliga rum 
fick stor uppmärksamhet och parkerna gjordes till 
en strukturerad del av stadsbyggandet och fungerade 
inte längre endast som gröna, blomfyllda oaser. 
Funktionalistiska idéer influerade trädgårdskonsten 
och hälsofrågan blev viktigare. Parker och grönytor 
bidrog med solljus och bättre luftkvalitet, vilket ansågs 
förbättra folkhälsan. (Andersson et al. 2013: 227)

Bloms strategiska parkprogram anses haft stor 
betydelse för grönplaneringens utveckling i Sverige. 
Parkprogrammet presenterade strategiska idéer 
där parker som tidigare varit borgerliga finparker 
förändrades och fick folkligt innehåll. Syftet var att göra 
parkerna till ett slags vardagsrum för den moderna 

människan. Dessa parker skulle innehålla plaskdammar, 
friluftsteatrar, bemannade lekplatser och offentlig konst, 
och därmed bidra till att införa sundare levnadsvanor 
och kultur till arbetarklassen. Stockholm var år 1952 
värd för landskapsarkitekternas världskongress (IFLA), 
och hade då världens mest progressiva parkpolitik. 
(Andersson et al. 2013: 228)

Figur 7: Illustration ur Holger Bloms Parkprogram som 
visar 1900-talets idéer om parkens användning och funktion 
(Andersson et al. 2013: 228).

1950 publicerade Kungliga Byggnadsstyrelsen 
publikationen 1950:2 Anvisningar angående beteckningar 
på plankartor (Boverket 2017). I denna anvisning finns 
regler för hur plankartornas beteckningar skulle se 
ut som kan säga något om dåtidens grönplanering. 
Det fanns områdesbeteckningar för allmän plats som 
angav om det rörde sig om gata eller torg, park eller 
plantering och utmarkering av gatuplantering. Det 
fanns även specialområden av vad som kategoriserades 
som rekreationsområden såsom fritidsområde, 
friluftsområde, folkpark, område för idrottsändamål 
och naturreservat (Kungl. Byggnadsstyrelsen 1949: 68-
69). Att områdesbeteckningar för grönska och parker 
infördes tyder på att grönska i staden och dess betydelse 
diskuterades på allvar i planeringen under mitten av 
1900-talet. 

Figur 8: Områdesbeteckningar i plankartor från 1950 
(Kungl. Byggnadsstyrelsen 1949: 69).
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1947 års byggnadslag innebar bland annat att 
kommunerna kunde bestämma när och var planer 
skulle upprättas och vad innehållet skulle vara vilket 
syftade till att kommunerna skulle kunna styra nya 
bostäder till de mest lämpade platserna (Boverket 
2004). Att fastställa planerna låg dock på regeringen. 
Plan- och bygglagen trädde i kraft första juli 1987 och 
ersatte då byggnadslagen, byggnadsstadgan och lagen 
om påföljder och ingripanden mot olovligt byggande. 
Naturresurslagen antogs samtidigt som Plan- och 
bygglagen med regler för hushållning av mark, vatten 
och den fysiska miljön (Boverket 2004). Naturresurslagen 
syftade till att försvara naturvårdens intressen och 
åstakomma långsiktigt god hushållning av mark, 
vatten och den fysiska miljön genom fysisk planering. 
Naturresurslagens bestämmelser konkretiserades 
genom den kommunala översiktliga planeringen 
(Boverket 2004). I och med Plan- och bygglagen 
skulle varje kommun upprätta en översiktsplan som 
ersatte tidigare generalplan. Översiktsplanen vann 
laga kraft genom att kommunfullmäktige antog den 
(Nyström &Tonell 2012: 170). Några av de första 
översiktsplanerna upprättades under 1989 i bland 
annat Göteborg, Halmstad, Mölndal, Lidköping och 
Lerum (Riksarkivet 2019).

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser hjälper till att 
tolka Plan- och bygglagen och versionen från 1987 
beskriver ett behov av att specificera begreppet park. 
Park definierades som anlagd mark med sedvanliga 
rekreations- och kommunikationsanläggningar och 
Natur förklaras som icke anlagd mark. Dessutom 
skiljs vissa anläggningar från park och natur såsom 
kvarterslekplats, större bollplan, ridväg och hundrastplast 
(Planverket 1987: 67). De olika kategoriseringarna av 
grönska tyder på att grönska klassificerades och sågs på 
olika sätt beroende på användningsområde vilket visar 
en växande förståelse för grönskans olika roller i staden. 

När stadsbyggnadsidealet gick från att bygga på 
oexploaterad mark till att förtäta, kom grönytor och 
parker ofta att bortprioriteras till fördel för byggnader. 
För att inte all park- och naturmark skulle riskera att 
byggas bort började grönplaner tas fram på 1990-talet. 
Dessa verkade som komplement till översiktsplaner. 
En av de första grönplanerna som togs fram i Sverige 
var för Lund år 1990. Grönplanerna visade var de 
viktigaste park- och naturytorna fanns i staden och hur 
de kunde bevaras vid exploatering. Grönplanen visade 
även viktiga stråk och anläggningar som behövde 
upprustas eller nyanläggas. (Stockholms Stad 2017) 

Under slutet av 1900-talet uppmärksammas behovet 
av samordnad lagstiftning kring miljö. Miljöbalken 
trädde i kraft 1 januari 1999 och sammanställde den 
miljölagstiftning som tidigare varit spridd i femton olika 
lagar som Naturresurslagen, Plan- och bygglagen och 

Strålskyddslagen. Syftet med Miljöbalken är att främja 
en hållbar utveckling som ska innebära att nuvarande 
och kommande generationer kan leva i en hälsosam 
och god miljö. (Naturvårdsverket 2018b) 

6.1.5 2000-talet
På grund av ökad urbanisering och förtätning har 
tillgängliga grönytor minskat i städer. Urbana skogar har 
ofta sparats i europeiska städer för dagvattenhantering 
och för skydd av vattentäkter (Konijnendijk 2003: 181). 
Städers grönytor påstås ha betydelse för människors 
hälsa, stadens ekosystem och hållbarhet vilket har varit 
2000-talets fokusområden när det kommer till grönska 
i staden. Dessutom har stadens täthet haft en stor roll 
i 2000-talets stadsbyggnadsideal och därmed haft 
påverkan på mängden grönytor. Det anses därför 
vara av stor relevans att grönytor säkerställs i staden. 
Sedan planerandet av de första offentliga parkerna på 
1800-talet har grönplaneringen skett på olika sätt och 
efter skilda ideal i Sverige. Idag har många av Sveriges 
kommuner tagit fram olika varianter av grönplaner 
för att säkerställa tillgängliga grönytor och för att 
ta tillvara på de positiva effekter de tillför. Boverket 
tillhandahåller vissa riktlinjer och vägledning för 
planerandet av grönskan i staden, men det finns inget 
krav på att kommuner ska ha en grönplan eller exakt 
vad en sådan ska innehålla (Boverket 2018). Däremot 
finns en sammanställning över goda exempel på 
grönplanering från landets kommuner där inspiration 
kan tas. Den kommunala planeringen vänder sig ofta 
till Boverket för råd och tips kring planeringsfrågor, 
men i detta fall kan deras vägledning anses vara relativt 
vag. Däremot finns annan forskning kring grönska 
och dess påverkan på staden och dess invånare. En 
förändring som skett under 2000-talet är att grönska i 
städer gått från att benämnas efter dess funktion såsom 
park eller skog till att oftast kallas grön infrastruktur där 
då all grönska i staden inkluderas i samma begrepp 
och ses som en helhet. Grön infrastruktur har fått en 
ökad betydelse och likställs i planering av städer med 
till exempel trafikinfrastruktur och teknisk infrastruktur. 
I Sverige utvecklades begreppet grön infrastruktur 
under 2010-talet från begreppet grönstruktur, som 
användes som benämning under 1990-talet (Nordiska 
ministerrådet 2018: 12).

I början av 2000-talet uppmärksammades grönskans 
påverkan på människors hälsa mer än tidigare. 
Folkhälsoinstitutet lade resurser på att utreda hur 
utomhusmiljöer påverkar stadens invånare och vilken 
konkret inverkan den har på människors hälsa. 
Hälsoeffekter av utevistelse visade sig vara bland annat 
att depression och ångest minskar, sömnkvaliteten 
förbättras muskelspänningar minskar, pulsen sänks 
och välbefinnandet ökar (Statens Folkhälsoinstitut 
2003: 30), vilket är vanliga folkhälsoproblem bland 
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2000-talets människor. Nordiska ministerrådet belyser 
vikten av grönska i staden för att skapa social samvaro 
och hälsa (Nordiska ministerrådet 2018: 10-11). Det 
finns ett samband mellan grönyta och invånarnas 
hälsa och att det därför är av relevans att behålla och 
skapa nya grönytor i städerna (Tzoulas et al 2007: 
168). Ett samband anses finnas mellan fungerande 
välmående ekosystem och människors hälsa. Genom 
grön infrastrukturplanering menas att urban utveckling 
kan ske tillsammans med bibehållande och utveckling 
av ekosystem, och på så sätt även bidra till förbättring 
av folkhälsan (Tzoulas et al. 2007: 169). Under 
2010-talet har grönskans effekt på hälsa fått ytterligare 
fokus i form av rehabiliteringsträdgårdar. SLU Alnarp 
har genom sin forskning om naturbaserad vård och 
rehabilitering blivit framstående inom ämnesområdet. 
Där undersöks grönskans påverkan på människors 
hälsa via forskningskonceptet Living Lab (SLU 2019). 

Två huvudsakliga anledningarna till varför grön 
infrastruktur behövs är för att skapa ekosystemtjänster 
och biologisk mångfald (Nordiska ministerrådet 2018: 10-
11). Rapporten presenterar också hur urbaniseringen 
i norden haft negativ påverkan på den biologiska 
mångfalden i bebyggd miljö (Nordiska ministerrådet 
2018: 15) och hur växande städer leder till att 
ekosystemtjänster försvinner (Nordiska ministerrådet 
2018: 17) i och med det rådande förtätningsidealet 
där grön- och naturområden ofta byggs bort (Nordiska 
ministerrådet 2018: 18). Rapporten presenterar också 
hur biologisk mångfald i stadens grönområden kan 
gynnas. Bland annat föreslås att skötsel av gräsytor 
ska varieras, att lokal växtlighet ska bevaras och 
inte förändras, att döda träd ska få finnas kvar i 
parkmiljö, att integrera bärbuskar och fruktträd i 
parker i pedagogiskt syfte och att fågelholkar och 
insektshotell kan hängas upp i träd för att öka den 
biologiska mångfalden (Nordiska ministerrådet 2018: 
21). Grön infrastrukturplanering har bidragit till att 
ekosystemtjänster och biologisk mångfald har fått 
en plats i stadsplaneringen (Nordiska ministerrådet 
2018: 7) vilket har visat sig ha positiv inverkan på 
både stadens ekosystemtjänster och invånarnas hälsa 
(Tzoulas et al. 2007: 170). Den litteraturstudie som 
Tzoulas et al. genomfört resulterade i ett ramverk som 
försöker förklara sambanden mellan grön infrastruktur 
och påverkan på ekosystemens funktioner, tjänster 
och hälsa. Detta kopplar de även till socioekonomiska 
förutsättningar och till invånarnas fysiska och psykiska 
hälsa samt samhällets hälsa i stort (Tzoulas et al. 2007: 
173). Det konstateras också att ekosystemtjänster 
som resulteras av grön infrastrukturplanering bidrar 
till fördelar för de individer som finns i staden, både 
psykiskt och fysiskt (Tzoulas et al. 2007: 175). 

Att planera hållbara städer är något alla strävar efter 
att göra och de flesta svenska kommuner har någon 

form av hållbarhetsstrategi inkludetat i sin planering. 
Hur hållbar planering ska genomföras är dock ett 
omdiskuterat ämne. En faktor som många är överens 
om bidrar till en hållbar stad är just grönska i staden, 
vilket beskrivs av Jim på följande sätt “Greening cities [...] 
is widely advocated as a key feature of  a livable and sustainable 
city” (2004: 317). Den gröna infrastrukturen i våra 
städer bidrar med många positiva aspekter. Att planera 
för den gröna infrastrukturen bör göras på flera olika 
nivåer i samhället, från internationell storskalig nivå 
till en lokal mer småskalig nivå (Nordiska ministerrådet 
2018: 23). Detta görs i många svenska städer genom att 
planera översiktligt då de största och viktigaste delarna 
pekas ut samt att identifiera svaga länkar i den gröna 
infrastrukturen (Nordiska ministerrådet 2018: 23). På 
kommunal nivå sker grön infrastrukturplanering i form 
av översiktsplanering och grönplaner. Skötselplaner och 
detaljplaner är det som styr den gröna infrastrukturen på 
lokal nivå. För att planeringen av grön infrastruktur ska 
fungera krävs att de olika nivåerna är sammankopplade 
och att det sker återkoppling mellan dessa (Nordiska 
ministerrådet 2018: 24).

Att skapa gröna gaturum är något som i 2000-talets 
stadsplanering ofta eftersträvas. Detta görs vanligtvis 
genom att integrera träd intill kantstensparkering. Att 
ta tillvara på redan befintlig grönska är också något som 
eftersträvas då det är mer ekonomiskt och planerade 
anlagda parker anses ofta ha ett lägre ekologiskt värde än 
naturliga parker (Jim 2004: 313). Boverket poängterar 
vikten av vildvuxen grönska i staden till fördel för 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster (2016: 20). 
Det anses krävas grönstrategier för att kunna skapa ett 
grönt nätverk i staden som länkar samman grönytor 
med varandra genom gröna korridorer för att maximera 
konnektiviteten av grönytor inom staden men även med 
större grönområden utanför staden (Jim 2004: 314). 
En god grönplanering anses innehålla exempelvis en 
landskapsanalys, ha tydliga målformuleringar, bidra till 
multifunktionalitet, tänka långsiktigt och uppmuntra 
till delaktighet från invånarna för att göra den ska bli 
framgångsrik (Nordiska ministerrådet 2018: 56). 

Något som varit en aktuell diskussion under lång tid är 
stadens täthet. Hur tät eller gles ska staden vara? Under 
2000-talet har det funnits en diskussion om täthet i 
förhållande till hållbarhet. Ofta förknippas en hållbar 
stad med förtätning. En tät stadsbebyggelse anses ofta 
ha fördelar såsom kortare avstånd, att den tar upp 
mindre plats, skapar möjlighet för fler möten och att 
det är billigare att bygga och exploatera (Wingren et al. 
2015: 26). Samtidigt konstateras flera negativa effekter 
såsom påverkan på jordmån, luftkvalitet, mikroklimat, 
grundvatten samt växt och djurlivet (Wingren et al. 
2015: 26). Satsningar på gröna tak och fasader anses 
trots allt inte kompensera eller ersätta grönyta förlorad 
till följd av förtätning (Wingren et al. 2015: 27). Detta 
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speglar den debatt som under 2000-talet tagit fart 
gällande en lagom nivå av täthet där förtätningsidealet 
på sätt och vis ifrågasätts. 2016 publicerade Boverket 
en idéskrift om täthet där de skriver om vikten av att 
inte bara bygga tätt utan att bygga tätt på rätt sätt. 
Det finns goda grunder till att bygga tätt men det är 
samtidigt av vikt att behålla mellanrum i stadsväven 
som kan bidra till att skapa kvalitativa miljöer i staden 
(Boverket 2016: 6). Förtätning har lett till att grönskan 
minskat i svenska städer under 2000-talet (Wingren et 
al. 2015: 86). Samtidigt som mängden grönska minskar 
ökar mängden byggnader och människor vilket sätter 
press på staden (Wingren et al. 2015:17). Vissa ytor 
anses extra viktiga att behålla fria och gröna trots en 
tät och kompakt stad. Skolgårdar och förskolegårdar 
är platser i staden som kräver friyta för att barnen 
ska kunna vistas utomhus under skoltiden. Det finns 
inga lagstyrda mått på exakt mängd friyta per barn 
men däremot finns allmänna råd. Boverkets allmänna 
råd som behandlar tillgången till friyta vid förskolor 
och skolor menar att det särskilt bör beaktas friytans 
storlek, utformning, tillgänglighet, säkerhet och att 
ytan ska kunna användas till lek, rekreation samt fysisk 
och pedagogisk aktivitet. Vidare bör friytan vara så 
rymlig att det går att ordna varierande terräng- och 
vegetationsförhållanden. Friytan bör kännetecknas av 
goda sol- och skuggförhållanden, god luftkvalitet samt 
god ljudkvalitet (BFS 2015:1). Det kan tolkas som att de 
föreskrifter som syftar till att säkra friytor och grönytor 
under 2000-talet anspelar på en vilja i svensk planering 
att arbeta med att behålla, bevara och värdesätta 
grönytor i våra städer.

6.1.6 Sammanfattning
Hur grönytor är utformade, vilka användningsområden 
de har och hur tillgängliga de är har varierat genom 
tiden. Detta påverkas också av var i världen det 
gäller. Till skillnad från många andra länder finns 
allemansrätten i Sverige vilket har stor betydelse för 
den tillgång till natur som invånare och besökare i 
Sverige har. Grundförutsättningarna för grönytor i 
staden uppkom redan under 1500-talet när kungliga 
trädgårdar och jaktparker anlades. Under 1700-talet 
började de första parkerna anläggas i städerna vilka 
då endast var till för samhällets högre klasser och 
det var först under 1800-talet som parkerna i större 
utsträckning började bli offentliga och tillgängliga 
för fler klasser. Planerandet av stadens grönska 
påverkades mycket av 1874 års byggnadsstadga och 
Lindhagenplanen. Dessa tog ett strategiskt helhetsgrepp 
om stadens grönytor med visioner och mål som syftade 
till att länka ihop stadens grönytor. Grönytor tillskrevs 
även praktiska syften såsom luftrenare, brandskydd och 
hälsofrämjande. Funktionalismen bidrog med en stor 
mängd gröna friytor i staden och många av dessa finns 
fortfarande kvar i form av ytor mellan olika trafikslag. 

Förändringen som skedde på 1970-talet från att staden 
byggdes utbrett till att den började förtätas har också 
påverkat grönskan i staden mycket. Förtätningen ledde 
till att gröna ytor minskade då de ofta användes till 
förmån för exploatering. 1990-talets idéer om grönytor 
i staden präglades av fokus på miljö och klimat som ett 
svar på den hållbarhetstrend som många menar startat i 
och med Brundtlandrapporten från 1987. På 2000-talet 
är hållbarhetsdebatten fortfarande högaktuell med 
ytterligare fokusområden. Människors hälsa i relation 
till grönytor och ekosystem i staden är i fokus. Även en 
diskussion kring begreppen runt stadens grönska har 
förts och hur grönplanering bör ske på bästa sätt är i 
denna stund fortfarande aktuellt och under behov av 
utveckling.

6.2 Urban Forestry
6.2.1 Urban Forestrys uppträdande, 
kontext och genomslag
Begreppets uppträdande
Urban Forestry uppträdde under 1960-talet i USA 
som ett innovativt tillvägagångssätt för att hantera 
naturresurser i urbana miljöer (Konijnendijk 2003: 
173). Begreppet Urban Forestry har  utvecklats som 
en del av Forestry, alltså skogsbruk, som först gick under 
namnet Environmental Forestry, vilket sedan övergick 
till att kallas Urban Forestry (Miller et al. 2015: 7). 
Urban Forestry har funnits sedan 1800-talet men blev 
först under 1960- och 1970-talet en accepterad del av 
skogsbruket (Miller et al. 2015: 7). Det tog längre tid för 
begreppet Urban Forestry att få fäste i Europa, där det 
dröjde ända till 1990-talet innan det diskuterades på 
allvar (Konijnendijk 2003: 173). Detta trots att Europa 
har en längre tradition av grönplanering än USA. I 
Europa var det det Storbritannien som, tillsammans 
med amerikanska forskare och intressegrupper, först 
tog fasta på begreppet (Konijnendijk 2003: 175). Under 
1990-talet uppkom flera olika nätverk för den forskning 
som skedde kring Urban Forestry. The Nordic Forest 
Research Cooperation Committee (SNS) anordnade 
den första nordiska workshopen inom Urban Forestry i 
Reykjavik 1996 (Konijnendijk 2003:176).

En av de tidigaste definitionerna av Urban Forestry 
är från 1970-talet där Urban Forestry definieras som 
“Urban Forestry is a specialized branch of  Forestry and has its 
objective the culturation and management of  trees for their present 
and potential contributions to the physiological, sociological, and 
economic well-being of  urban society” (Miller et al. 2015: 8). 
Definitionen är bred, likt majoriteten av de definitioner 
som kommer under de följande åren. 1997 förklaras 
Urban Forestry som “the art, science and technology of  
managing trees and forest resources in and around urban 
community ecosystems for the physiological, sociological, economic 
and aesthetic benefits trees provide society” (Konijnendijk 
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2003: 174). 2004 definierades Urban Forestry som “The 
management of  the planted and naturally occuring trees in urban 
and urban-interface areas” (Miller et al. 2015: 8). 2018 
definieras Urban Forestry på följande vis:

“... all trees in the urban area, inclusive of  individual street trees 
and clusters of  park trees, and peri-urban forests extend to the 
outer metropolitan area. Within the urban forest, forest types 
include city parks and urban forests >0.5 ha, pocket parks and 
gardens with trees, trees on streets or in public squares, and any 
other green spaces with trees, such as riparian corridors, rooftops, 
and nurseries.” (Endreny 2018: 1)

Endrenys definition är mer specifik än andra varianter 
men trots det är definitionerna gällande Urban Forestry 
i stort relativt vaga och skiljer sig från varandra. Detta 
tyder på att Urban Forestry är ett brett ämnesområde 
där en bestämd avgränsad definition som accepteras av 
alla är svårfunnen. En exakt betydelse och innebörd av 
konceptet kan därför vara svår att specificera.

Kontext
För att försöka reda ut vad Urban Forestry mer konkret 
skulle kunna innebära har försök gjorts till att identifiera 
olika diskurser som påverkar synen på och innebörden 
av konceptet. Urban Forestrys definition skiljer sig ofta 
beroende på det sammanhang konceptet används i. 
Urban Forestry existerar inom flera olika diskurser, 
bland annat har sex stycken olika identifierats av Krajter 
Ostovic och Konijnendijk. Dessa är the managerial 
discourse, the civic involvement discourse, the ecosystem services 
discourse, the biodiversity discourse, the urban planning discourse 
och the green infrastructure discourse. (Krajter Ostovic & 
Konijnendijk 2015: 132)

I The managerial discourse ses huvudsakligen Urban 
Forestry som något som syftar till att uppnå välmående, 
resilienta och säkra urbana skogar. Diskursen behandlar 
också hur skog ska skötas och den lagstiftning som är 
aktuell för området (Krajter Ostoic & Konijnendijk 
2015: 132). The civic involvement discourse ser Urban 
Forestry som något som ska göra urbana platser mer 
trivsamma för invånarna. Urban Forestry tillskrivs 
i denna diskurs en mening som syftar till att öka 
livskvaliteten genom att skapa efterfrågade kvalitativa 
grönytor. Artiklar skrivna utefter diskursen handlar ofta 
om vad invånare föredrar för typ av grönstrukturer och 
hur de vill integrera urbana skogar i staden (Krajter 
Ostoic & Konijnendijk 2015: 132). The ecosystem 
service discourse ser Urban Forestry som något som 
tillhandahåller flera nödvändiga ekosystemtjänster. 
Det är en diskurs som drivs av rationellt tänkande och 
konkreta mätvärden. Den handlar bland annat om 
träds upptagande av luftföroreningar, kolsekventering, 
hur grönska påverkar fastighetsvärden, energisparande, 
syreproduktion och påverkan på urbana värmeöar 
(Krajter Ostoic & Konijnendijk 2015: 134). The 

biodiversity discourse ser Urban Forestry som något som 
kan skydda och bidra till ökad biologisk mångfald. 
Flera av de vetenskapliga artiklar som identifierats 
med denna diskurs menar att Urban Forestry bidrar 
till en hållbar biologisk mångfald (Krajter Ostoic & 
Konijnendijk 2015: 134). The urban planning discourse ser 
Urban Forestry som sättet att uppnå hållbara städer på. 
Diskursen ger grönytor bevarandevärde och innebär 
integrerande av Urban Forestry i planering för nya 
områden. Detta anses skapa en hållbar utveckling av 
staden. Det finns få vetenskapliga artiklar skrivna med 
The urban planning discourse men de som existerar är 
publicerade från år 2000 och framåt (Krajter Ostoic 
& Konijnendijk 2015: 134). The green infrastructure 
discourse är nära sammankopplad med The urban planning 
discourse men ser på Urban Forestry lite annorlunda. 
Diskursen uppkom på mitten av 1990-talet i USA och 
har huvudinriktningen att skapa optimal mängd och 
utformning av urban skog och grönytor i staden. Det 
handlar om att skapa fysiska och funktionella kopplingar 
som gynnar ekosystemtjänster i staden (Krajter Ostoic 
& Konijnendijk 2015: 134).

De har även undersökt i vilken utsträckning Urban 
Forestry har använts som begrepp i vetenskapliga 
papers. Mängden vetenskapliga papers innehållande 
Urban Forestry har ökat sedan den första publicerades 
1988 (Krajter Ostoic & Konijnendijk2015: 130). USA 
står för majoriteten av de papers som skrivs inom 
området. Mellan 1988 och 2014 publicerades 287 
papers rörande ämnet i USA. I Sverige, som ligger 
trea på listan efter Kanada, publicerades 19 stycken 
(Krajter Ostoic & Konijnendijk 2015: 131). De synsätt 
på Urban Forestry som är mest intressant för den 
fysiska planeringen får nog anses vara diskurserna The 
urban planning discourse och The green infrastructure discourse 
som är nära sammankopplad med varandra. Dessa två 
diskurser, som främst slagit igenom under 2000-talet, är 
de perspektiv på Urban Forestry som tenderar att vara 
mest aktuella i dagsläget. 

Otydligheten som finns när det kommer till Urban 
Forestrys breda definitioner kan alltså bero på att 
definitionerna täcker in ett brett fält som passar flertalet 
kontexter och diskurser. Definitionen av Urban Forestry 
i europeisk kontext är fortfarande under debatt. Trots 
att det inte råder konsensus kring Urban Forestrys 
definition är den generella uppfattningen att det är ett 
relevant och accepterat begrepp (Konijnendijk 2003: 
177). Bristen på en tydlig och avgränsad definition kan 
vara anledningen till att Urban Forestry accepteras hos 
många. Detta eftersom det finns utrymme för att öppet 
tolka in det var och en anser bör innefattas av Urban 
Forestry. En förekommande skillnad av innebörden för 
Urban Forestry som får konsekvenser för diskussionen 
är att vissa kopplar Urban Forestry till “stadsnära skog” 
och refererar då till den skog som finns i närheten kring 
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staden medan andra kopplar Urban Forestry till all 
grönska inom staden, likt parker, alléer, individuella 
träd, trädgårdar och gräsytor (Konijnendijk 2003: 
177). Urban Forestrys definition visar sig vara så pass 
vag att en diskussion som kan tyckas föras inom samma 
område sker på helt olika grunder. 

Ytterligare en definition av Urban Forestry är “the Urban 
Forest is the sum of  street trees, residential trees, park trees, and 
greenbelt vegetation” (Miller et al. 2015: 4), vilket även det 
är en bred definition med vaga kanter. Urban Forestry 
beskrivs ibland som “Urban Forests is more than trees” för 
att trycka på att de ser Urban Forests som något mer 
än träd i stadsmiljö. Urban Forests anses bland annat 
har en betydande påverkan för det urbana ekosystemet 
(Miller et al. 2015: 12). Utöver otydligheten kring 
konceptets innebörd anser vissa att själva begreppet i 
sig självt kan ses som motsägelsefullt. Urban, som syftar 
till stadsmiljö kan tänkas vara motpolen till Forestry som 
förknippas med allt annat än tätbebyggd stadsmiljö 
(Miller et al. 2015: 4). Begreppet behöver dock inte 
vara motsägelsefullt men för att förstå det krävs först 
en förståelse för konceptets innebörd och hur det 
har utvecklats (Miller et al. 2015: 4). Det finns även 
en skillnad mellan Urban Forest och Urban Forestry 
menar bland annat Miller et al., där Urban Forest är 
grönska i staden och Urban Forestry är hur den ska 
skötas och hanteras (2015: 16). 

Urban Forestry är ett koncept som potentiellt 
berör många olika aktörer, däribland trädodlare, 
skogsbrukare, landskapsarkitekter, planerare, ekologer 
och trädgårdsmästare (Miller et al. 2015: 17). Att 
konceptet verkar sakna en avgränsad tydlig definition 
kan vara anledningen till att Urban Forestry är aktuellt 
för så många olika yrkesgrupper. Urban Forestry 
anses vara ett område som skapar en möjlighet för 
multi- och interdisciplinär samverkan mellan natur- 
och samhällsvetenskap, humaniora och planering 
(Konijnendijk 2003: 182). Att så pass många kan ha 
intresse i Urban Forestry leder till att intressekonflikter 
kan uppstå (Konijnendijk 2003: 183), vilket också kan 
ligga till grund för den förvirring som finns kring vad 
Urban Forestry faktiskt innebär. 

Genomslag
Hur kommer det sig att ett så svårdefinierat och vagt 
ord kan anses vara aktuellt för dagens planering? Urban 
Forestry kan vara påväg att göra ett nytt genomslag, 
vilket är något som World Forum on Urban Forests, 
WFUF, jobbar för. Ett antal projekt har genomförts 
enligt WFUFs Urban Forestry-principer, däribland 
Vertical Forest i Milano och fler vertikala skogar är på 
gång världen över. Bland annat i Schweiz, Belgien, Kina 
och Nederländerna (Kucherova & Narvaez 2018: 1019). 
WFUF hölls 2018 och var den första världskonferansen 
inom området. WFUF är ett samarbete mellan Food 

and Agriculture Organization of  the United Nations 
(FAO), The Italian Society of  Silviculture (SISEF), 
Politecnico di Milano och Comune di Mantova (WFUF 
2018a). Tillsammans skapades uppropet A Call for Action 
som vänder sig till bland annat medborgare, politiker, 
forskare, arkitekter, ekologer, geografer, botaniker och 
planerare (WFUF 2018b: 12). Framtaget material 
är utformat så att alla, oavsett kunskapsbakgrund, 
kan relatera och förstå. Syftet är att alla tillsammans 
ska sprida ordet och integrera Urban Forestry i sitt 
dagliga liv, privat eller professionellt. Flera framstående 
forskare inom området är drivande i WFUF, däribland 
Cecil Konijnendijk och Stefano Boeri.

WFUF beskriver Urban Forestry som träden i staden 
men en mer specifik definition förekommer inte, 
däremot beskrivs möjliga miljöeffekter från Urban 
Forestry och hur det kan användas för att förbättra 
världens städer (WFUF 2018b: 9). Att hävda att 
Urban Forestry skulle kunna förbättra stadens 
levnadsförhållanden avsevärt kan tyckas vara naivt. 
WFUF förklarar hur världens ökade population och 
urbanisering sätter press på naturen och att det är 
dags att agera för förändring. Utvecklingen av världens 
städer har stor påverkan på såväl miljö och ekonomi 
som på människors hälsa och kultur. WFUF menar 
att urbana skogar kan vara en del av lösningen för att 
kunna uppnå flera av FNs hållbarhetsmål. FNs agenda 
New Urban Agenda samspelar också med idéen om ökad 
population av urbana skogar (WFUF 2018b: 2). Men 
huruvida Urban Forestry kan bidra till förbättring av 
hälsa och miljö är värt att diskutera. 

FAO, som är en medarrangör av WFUF, anordnar 
årligen International Day of  Forests och 2018 var temat 
Forests and Sustainable Cities vilket förklarar samarbetet 
mellan FAO och WFUF. FAO listar huvudbudskapen för 
2018 års tema och där skriver de bland annat om träds 
upptagande av koldioxid och luftpartiklar, hur urbana 
träd minskar energiförbrukningen för uppvärmning 
med 20-50%, hur temperaturen kan minska med 
åtta grader celsius och hur träd skyddar bostäder från 
buller (Food and Agriculture Organization of  the 
United Nations (FAO) 2018). FAO presenterar träd i 
stadsmiljö som något som kan lösa världsproblem men 
det finns anledning att vara kritisk. Påståendena saknar 
referenser och den vetenskapliga grunden går därför 
inte att styrka eller kritiskt granska. Ytterligare något 
värt att reflektera över är vilka FAO tänker sig som 
mottagare av informationen. Handlar det om rika eller 
fattiga länder? Länder i varma eller kalla klimatzoner?

WFUFs mål och vision är att urbana skogar ska 
uppmärksammas för att kunna användas som verktyg 
för att uppnå hållbarhetsmål, att grön infrastruktur ska 
erkännas lika viktig som övrig infrastruktur, att urbana 
skogar ska ses som en helhet, att förbättra människors 
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hälsa i staden och för att Urban Forestry ska integreras i 
utvecklingen av våra städer. WFUF vill också att urbana 
skogar och grönska i staden ska kopplas till dess positiva 
fördelar, såsom förbättrad miljökvalitet, vattenkvalitet, 
klimatförändringar och minskade luftföroreningar 
(WFUF 2018b: 3). Visionen bygger på att varje aktivt 
val för ökad mängd urbana skogar är av värde. 

För att konkretisera Urban Forestrys visioner och mål 
har WFUF tagit fram material som struktureras efter 
åtta teman som visar hur Urban Forestry gör staden till 
en grönare, hälsosammare, gladare, svalare, naturligare, 
renare, rikare och säkrare plats (WFUF 2018b: 4-11). 
Att möjliggöra för alla dessa förbättringar i en stad låter 
för bra för att vara sant, vilket det också verkar vara då 
många uttalanden inte kunnat granskas på grund av 
att vetenskapliga bevis saknas. För att motivera städer 
att engagera sig i integreringen av Urban Forestry 
har WFUF uppmärksammat Arbor Day Foundations 
program, the Tree Cities of  the World programme, som syftar 
till att uppmärksamma vikten av Urban Forestry samt 
skapa ett nätverk av städer som engagerar sig i frågan. 
Det finns en god bakomliggande ambition om att 
förbättra världens städer och dess miljöproblem genom 
Urban Forestry men huruvida det är möjligt på de sätt 
som WFUF beskriver är tvivelaktigt.

6.2.2 Blir stadens levnadsförhållanden 
bättre med Urban Forestry?
Förespråkare för Urban Forestry hävdar att det kommer 
förbättra levnadsstandarden i våra städer. De menar att 
urbana träd och skogar bidrar med såväl ekonomiska, 
ekologiska som sociala fördelar och att allt från 
individuella träd till mindre skogar är vad som skapar 
dessa fördelar. Att träd och grönytor ofta bortprioriteras 
till fördel för exploatering är något som anses vara 
problematiskt. Vissa hävdar att de investeringar som 
läggs på att plantera träd i städer genererar en större 
vinst än kostnad. Till exempel påstår Endreny att 
varje amerikansk dollar som spenderas på att plantera 
träd ger tillbaka 2.25 dollar (2018: 1). Detta anses ske 
genom att exempelvis spara kostnader för att kyla ner 
byggnader då träden istället ger skugga och därmed 
minskar mängden värme som genereras i en byggnad 
(Endreny 2018: 1). Grönska i städer anses även ha en 
effekt på urbana värmeöar, som är koncentrationer av 
värme i städer som bland annat genereras av fasaders 
material. Att skapa grönska på fasader och tak samt 
gröna rum i städer är därför något som förespråkas för 
att minska förekomsten av urbana värmeöar (Akbari & 
Kolokotsa 2016: 838, 840). De fördelar som kommer 
med urbana träd och skogar anses vara extra värdefulla 
i utvecklingsländer där dess fördelar, såsom skugga 
och vattenrening, är väldigt kostsamma om de istället 
skulle lösas med hjälp av teknologi (Endreny 2018: 2). 
En framtida utveckling inom området ses där fokus 

kommer ligga på att kombinera teknologi med naturen 
och därmed maximera ekosystemtjänsterna i våra 
städer.

“Linking urban forestry to ecological engineering provides an 
opportunity to focus on building with nature to achieve renewably 
powered and systems-based self-designs that satisfy human needs 
and advance ecosystem conservation.”  (Endreny 2018: 2)

Våra städers framtid ligger i planerare och arkitekters 
händer (Kucherova & Narvaez 2018: 1015) och 
förespråkarna för Urban Forestry anser att Stefano 
Boeris koncept för att skapa gröna städer (Urban Forestry 
och Vertical Forests) är ett bra tillvägagångssätt. Detta 
kan ses som en utveckling med teknologi och natur i 
ett, såsom Endreny förespråkar, och att mängden träd 
i staden kan avhjälpa flertalet problem som finns i 
våra städer idag (Kucherova & Narvaez 2018: 1017). 
Boeris Vertical Forests är lägenhetsbyggnader där 
fasaderna är täckta av träd och buskar och enligt hans 
“Manifesto” ska dessa vertikala skogar verka för att få 
in grönska i städerna utan att ta upp för stor yta. En 
Vertical Forest ska rymma lika mycket grönska som 2 
hektar skog innehåller, alternativt 5 hektar villatomter 
(Kucherova & Narvaez 2018: 1013) och ska därför 
verka för anti-sprawl men samtidigt bidra med grönska 
i staden. Vidare hävdas att dessa Vertical Forests ger 2 
träd, 40 buskar, 8 mindre träd och 30 fåglar och fjärilar 
per person som bor i dessa lägenheter. Byggnaderna 
sägs motsvara ett stenigt landskap och ska därför dra 
till sig fågelarter och insekter som trivs i sådana miljöer 
och därmed öka biodiversiteten i städerna och skapa 
urbana ekosystem (Kucherova & Narvaez 2018: 1017). 
Dessa uträkningar om antal träd, buskar och djur kan 
tyckas vara orealistiska och bör ifrågasättas. Vertical 
Forests påstås även ta upp de föroreningar som skapas 
från biltrafiken i staden och minska det ekologiska 
fotavtrycket (Kucherova & Narvaez 2018: 1017). Detta 
ska ske genom att grönskan är designad på ett sådant 
sätt att det skapar ett grönt filter mellan bebodda miljöer 
och trafikmiljöer som ska ta upp skadliga luftpartiklar 
som skapas från biltrafik. Vegetationen på byggnaderna 
ska skapa syre, ta upp koldioxid samt skugga balkonger 
och lägenheter (Kucherova & Narvaez 2018: 1021). De 
två Vertical Forests som byggts i Milano påstås även ta 
upp 19 ton koldioxid om året (Kucherova & Narvaez 
2018: 1020). Alla dessa fördelar och positiva effekter 
som sägs komma från Boeris koncept Vertical Forests 
bör ses med kritiska ögon. Detta då den vetenskapliga 
artikel (Kucherova & Narvaez 2018) och Boeris 
hemsida (Stefano Boeri Architetti 2019) som beskriver 
dessa projekt innehåller få källor till forskning kring hur 
dessa urbana träd faktiskt bidrar med någon mätbar 
skillnad på luftkvaliteten i städer. 

Det har gjorts få empiriska studier angående huruvida 
urbana träd tar upp luftföroreningar i städer eller inte 
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(Irga et al. 2015: 173). Två av studierna är utförda i 
Australien respektive i Finland, och syftar till att utreda 
hur och om urbana träd faktiskt skapar någon mätbar 
skillnad på luftkvaliteten. Många av påståendena om 
förbättrad luftkvalitet grundas i en beräkningsmodell 
som sällan visar sig ha samma positiva effekter när den 
tillämpas i verkligheten (Irga et al. 2015: 174). Modellen 
kallas UFORE eller iTree och ska fungera som ett 
verktyg som på vetenskaplig grund kvantifierar fördelar 
med träd, modellen är skapad av USDA Forest Service. 
Den här modellen får kritik då den jobbar med ett fåtal 
parametrar och sedan skalar upp dessa, vilket skapar 
resultat som sällan stämmer överens med verkligheten 
(Setälä et al. 2012: 104, Irga et al. 2015: 174). Den 
empiriska studien från Australien visade att områden 
med urbana träd har mindre luftburna partiklar, 
men de fann ingen märkbar påverkan på exempelvis 
mängden koldioxid (Irga 2015: 179), som förespråkare 
för Urban Forestry hävdar att träd i urbana miljöer har 
(Kucherova & Narvaez 2018: 1021). Studiens slutsats 
är att städer med högre koncentration av urbana träd 
kan få en bättre luftkvalitet med minskade luftburna 
partiklar, men däremot kunde inte någon slutsats dras 
om minskning av andra luftföroreningar av studien (Irga 
2015: 173). En studie som skett i Finland som också 
undersökt sambandet mellan träd i urban miljön och 
mängden luftföroreningar visar likt den australiensiska 
studien att sambandet är svagt, fastän detta påstående 
är något som de flesta använder som argument för 
Urban Forestry “the removal of  atmospheric pollutants by 
vegetation is one of  the most commonly cited ecosystem services, yet 
it is one of  the least supported empirically” (Setälä et al. 2012: 
105), vilket är väldigt intressant då detta ofta används 
som argument för ökad mängd urbana träd.

Även en nyare studie kring detta har gjorts för att reda 
ut hur och om urbana träd påverkar luftkvaliteten 
i städer. En svensk fallstudie i Göteborg utfördes där 
mängden luftföroreningar (kvävedioxid, polycykliska 
aromatiska kolväten, ozon) undersöktes före och efter 
att träden fått löv, samt hur träd påverkar bullernivåer 
(Klingberg et al. 2017: 1728). Det främsta resultatet 
var att parkeffekten är den mest givande faktorn för att 
minska luftföroreningarna i en stad. Detta tros bero 
på en kombination av både avståndet från en väg till 
mätpunkten samt upptagning av luftföroreningar från 
träd. Detta visar att inslaget av riktiga parker i våra städer 
är viktiga för att komma bort från luftföroreningarna 
(Klingberg et al. 2017: 1017). Trädplanteringar 
längs gator visade lägre halter av kvävedioxid och 
polycykliska aromatiska kolväten jämfört med ej 
planterade områden, även viss skillnad visades när 
träden inte har löv vilket tyder på att även bark och 
grenar tar upp sådana luftföroreningar (Klingberg 
et al. 2017: 1728) men trädplanteringar längs med 
gator visades inte uppnå samma grad av förbättring av 
luftkvalitet som riktiga parker. Även bullernivåer mättes 

före och efter träden fått löv och visade sig vara lägre 
när träden fått löv än när de var utan löv. Slutsats från 
studien som utfördes i Göteborg är att urbana grönytor 
är fördelaktiga för den urbana miljöns kvalitet, vilket 
anses ska övervägas vid planering av städer (Klingberg 
et al. 2017). 

De olika studierna visar att det finns motsättningar 
inom forskarkåren huruvida urbana träd faktiskt 
gör någon skillnad för luftkvaliteten i våra städer, 
fastän det är generellt accepterat att urban vegetation 
förbättrar luftkvaliteten och på så sätt förbättrar 
levnadsstandarden för stadsbor (Setälä et al. 2012: 104). 
De olika studierna har inte heller mätt exakt samma 
saker vilket kan ses som ett resultat av att konceptet 
Urban Forestry inte är tillräckligt konkret för att kunna 
analyseras ordentligt. I studierna används relativt vaga 
begrepp i slutsatserna, även då de försöker få deras 
resultat att låta positiva. Då de studier som genomförts 
är få till antalet kan det tolkas som att deras resultat 
inte är speciellt generaliserbara i andra kontexter och 
att fler studier krävs för att Urban Forestry ska kunna 
accepteras som ett hållbarhetskoncept. 

6.2.3 Sammanfattning
Urban Forestry uppträdde under 1960-talet i USA med 
syftet att tillhandahålla ett innovativt tillvägagångssätt 
för att hantera naturresurser i urbana miljöer och det 
fick under 1990-talet fäste i Europa. Urban Forestry har 
visat sig ha flera, alla relativt vaga, definitioner vilket kan 
vara anledningen till att Urban Forestry blir accepterat 
utan vidare granskning. Innebörden av Urban Forestry 
beror mycket på den kontext det återfinns i vilket gör 
Urban Forestry anpassningsbart efter vad var och 
en vill tillskriva dess innebörd. WFUF arbetar med 
Urban Forestry på ett sätt de menar är innovativt och 
nytänkande och ett resultat av detta är Vertical Forest i 
Milano. Detta sätt att jobba med Urban Forestry menar 
de ska bidra till en grönare, hälsosammare, gladare, 
svalare, naturligare, renare, rikare och säkrare stad. 
Detta är generösa löften som i stor utsträckning saknar 
vetenskaplig grund. Förespråkare för Urban Forestry 
menar att det bland annat minskar luftföroreningar i 
staden och stödjer dessa argument på en, av forskare, 
kritiserad modell som sällan visat sig ha samma effekt 
i praktik som i teorin. Empiriska studier som gjorts 
på om urbana träd tar upp luftföroreningar visar 
att de inte gör det i samma utsträcknings som det av 
förespråkarna för Urban Forestry hävdas. Dock visar 
studien som utfördes i Göteborg mer positiva resultat, 
framförallt av den så kallade parkeffekten där urbana 
parker skapar rum i städerna som har mycket lägre 
nivåer av luftföroreningar än omkringliggande miljöer. 
Även bullernivåer är lägre vid platser med vegetation.
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7 Analys och diskussion
I detta kapitel analyseras upptäckter från resultatdelen i förhållande 
till det teoretiska ramverket och en diskussion kring upptäckterna 
gällande svensk grönplanering och Urban Forestry förs. Detta 
genomförs för att kunna besvara uppsatsens forskningsfråga och 
uppfylla syftet med uppsatsen. 

7.1 Urban Forestry som ett Fuzzy 
Concept
För att kunna besvara forskningsfrågan, Tillför Urban 
Forestry något till svensk planering?, behöver innebörden av 
Urban Forestry redas ut vilket i görs i kapitel 6. Urban 
Forestry visade sig dock vara svårt att ge en avgränsad 
definition vilket gör det intressant att se på Urban 
Forestry som ett fuzzy concept. Fuzzy concept beskrivs 
i kapitel 4 där det framgår att ett koncept som är fuzzy 
har fler än två olika betydelser beroende på kontext, att 
konceptet kan betyda olika saker beroende på tillfrågad 
person och att konceptet, trots upplevd vaghet, kan vara 
betydelsefullt och meningsfullt i generella drag. Fuzzy 
concept inom planering är något som ofta handlar om 
stora komplicerade frågor och uppstår ofta när många 
aktörer från olika bakgrunder är inblandade i arbetet 
(De Roo 2007b: 127, 132). Med detta som grund kan 
en fortsatt diskussion ske gällande Urban Forestry som 
ett fuzzy concept.

Utifrån den utredning som skett av Urban Forestry i 
kapitel 6 har det visat sig ha fler än två olika betydelser 
som beror på kontext, vilket är en av grundprinciperna 
för ett fuzzy concept. Begreppet Urban Forestry 
återfinns i flertalet olika diskurser, till exempel i de sex 
olika diskurser som  Krajter Ostoic och Konijnendijk 
identifierat (2015: 132). Samtliga av dessa är beroende 
av och varierar på grund av kontext. Dessutom finns 
flera definitioner av Urban Forestry som skiljer sig 
åt, vilket tyder på att det inte finns konsensus kring 
begreppet och dess innebörd. Definitionerna har 
flera likheter men samtliga skiljer sig åt i något 
avseende gällande avgränsning och specificering av 
dess innebörd. Trots avsaknad av konsensus är Urban 
Forestry svårt att motstå då det finns en stark retorisk 
kraft i dess grund, att förbättra världens städer genom 
något så simpelt som trädplantering. Något annat som 
menas ha liknande retorisk innebörd är de 15 nationella 
miljökvalitetsmålen som av Emmelin beskrivs kunna 

resultera i retoriska symbolpolitiska frågor (2005: 21). 
Detta anser vi bör beaktas gällande Urban Forestry då 
begreppet, likt miljökvalitetsmålen, kan få stort politiskt 
stöd vid genomslag som trend. Detta kan därmed 
innebära en skev fördelning av kommuners ändliga 
resurser. Fenomen som sägs ha positiva effekter på såväl 
ekonomiska, ekologiska som sociala frågor i staden ses 
som meningsfullt och betydelsefullt. Den optimism som 
finns i tron på Urban Forestry och otydligheten i dess 
betydelse bidrar med slagkraft trots vaghet, vilket även 
stärker synen på Urban Forestry som ett fuzzy concept. 
Urban Forestry är aktuellt för många yrkesgrupper 
såsom arkitekter, planerare, forskare och politiker 
vilket innebär att många aktörer med olika bakgrund 
är inblandade. Urban Forestry har uppkommit som 
ett försök till att lösa de komplicerade och komplexa 
problem världens städer möter idag. Att något berör 
flera yrkesgrupper och handlar om stora frågor såsom 
stadens miljö och hälsa är ytterligare belägg för att 
kunna se Urban Forestry som ett fuzzy concept. 

Ju bredare en definition är ju fler tenderar att acceptera 
den (Kates et al. 2005: 212). Detta är ett högst aktuellt 
påstående när det kommer till Urban Forestry. Att 
Urban Forestry saknar en konkret definition gör att flera 
olika smalare definitioner ryms inom dess ramar och 
att det därför får flera betydelser som skiljer sig åt. Ett 
annat begrepp som diskuteras vara drabbat av samma 
problematik gällande vaghet och tvetydighet likt Urban 
Forestry, är begreppet resilience (Brand & Jax 2007: 
32). Resilience diskuteras vidare som något som är 
svårt att tillämpa i praktiken, vilket kan ses hos flertalet 
begrepp som behandlar vaga koncept (Schoon 2005: 
5). Ett fuzzy concept är dock något som generellt kan 
ses som positivt då det möjliggör för en bred applicering 
av konceptet inom olika situationer. Det finns alltså 
både för- och nackdelar med ett fuzzy concept. Att 
Urban Forestry riskerar att ha olika betydelse för olika 
personer gör att det riskerar att råda en falsk konsensus 
kring dess innebörd vilket gör det svårt att analysera 
dess faktiska betydelse och välja ut vilka parametrar 
det är som behöver undersökas. Något som är vanligt 
förekommande gällande ett  fuzzy concepts är att de 
ofta drabbas av falsk konsensus (De Roo 2007: 138), 
vilket bekräftas av Urban Forestry.

Detta gör det intressant att diskutera om Urban 
Forestry som ett fuzzy concept kan bidra med idéer 
och principer som är av nytta för utvecklingen av 
staden. Urban Forestry diskuteras av förespråkare, 
däribland Boeri (WFUF 2018b), som en viktig del av 
lösningen på klimatproblem vilket tyder på att idéerna 
redan har en stark genomslagskraft och får med sig 
anhängare. Begreppet Urban Forestry må vara vagt 
och delvis sakna vetenskapligt grundade argument 
men kan trots detta vara av betydelse för stadens och 
planeringens utveckling. Det bidrar till att fokus riktas 
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till problematiken kring grönytor i staden och skapar 
möjlighet för planeringen att uppmärksamma de miljö- 
och klimatproblem som existerar. Urban Forestry bidrar 
alltså till en aktualisering av planeringen i relation till 
viktiga världsproblem, vilket i sig är en stor och viktig 
bedrift.

I flera källor där Urban Forestry presenteras upplevs 
dess budskap och material som marknadsföring och 
reklam (Stefano Boeri Architetti 2019, WFUF 2018b). 
Urban Forestry presenteras i dessa sammanhang som en 
innovativ lösning fylld med löften om en bättre framtid 
där stad och natur fungerar i symbios. Till exempel 
skrivs det om hur träd tar bort luftföroreningar och 
förbättrar stadens miljö, men få empiriska studier visar 
att så faktiskt är fallet. Värt att notera är dock att de 
empiriska studier som genomförts är gjorda på olika sätt 
och mäter olika parametrar vilket försvårar för oss att 
jämföra och analysera resultaten. Detta kan grunda sig 
i den falska konsensus som råder kring Urban Forestry 
då forskare har olika bild av vad detta innebär vilket 
ytterligare stödjer synen på Urban Forestry som ett 
fuzzy concept. Urban Forestrys idéer om gröna fasader 
och gaturum gör sig bra i marknadsföringsmaterial och 
på sociala medier. Kan det vara så att Urban Forestrys 
aktualisering kan härledas till att det är väl passande 
i tiden för att lindra dåligt samvete och klimatångest? 
Bildmaterial som visar gröna fasader, frisk luft, rikt 
djurliv och lyckliga invånare ger hopp om en förbättrad 
värld som skapas genom att integrera grönska i staden. 
Representerar Urban Forestry den quick fix-lösningen 
vi alla hoppas på? Tyvärr verkar Urban Forestry snarare 
vara ett naivt trendkoncept än en realistisk lösning på 
stadens hållbarhets- och miljöproblematik.

7.2 Urban Forestry och hållbarhet
Hållbarhet diskuteras ofta utifrån ekologiska, 
ekonomiska och sociala värden. Den ekologiska 
påverkan som Urban Forestry av förespråkare 
anses ha är främst kopplad till luftkvalitet, biologisk 
mångfald, ekosystemtjänster och dagvattenhantering 
(WFUF 2018b). De ekonomiska konsekvenserna som 
berör Urban Forestry kan ses som dels en nackdel 
beträffande att det är kostsamt att plantera träd samt 
att det tillkommer en underhållskostnad för dessa träd. 
Däremot hävdar förespråkare av Urban Forestry att det 
är kostnadseffektivt med träd i städer då de kan minska 
behovet av tekniska lösningar för att bland annat kyla 
ned byggnader (Endreny 2018: 1). Exempelvis handlar 
dessa besparingar om den kyleffekt som träden anses 
ha på byggnader då de ger skugga och därmed minskar 
mängden värme som byggnader drar åt sig vilket 
resulterar i minskat behov av luftkonditionering. 

De sociala konsekvenserna som Urban Forestry medför 
är starkt kopplade till det faktum att invånares välmående 

anses förbättras avsevärt vid tillgång till grönska. Detta 
har länge förespråkats i Sverige och forskning kring 
det har pågått under en lång tid. Det visuella inslaget 
av grönska i städer är det argument gällande Urban 
Forestry som har ifrågasatts minst till skillnad från de 
ekologiska och ekonomiska konsekvenserna vars effekter 
diskuteras av forskare. Generellt anses konsekvenserna 
av grönska i städer vara positiva för invånarnas psykiska 
och fysiska välmående (Statens Folkhälsoinstitut 2003: 
30, Bucht & Persson 1994: 17). Gröna platser i staden 
skapar även naturliga mötesplatser, vilket ger en positiv 
effekt i invånarnas sociala liv. 

Urban Forestry bygger i mångt och mycket på tanken 
om att urbana träd ska bidra till att skapa hållbara 
städer. Förespråkarna menar att alla träd, från enstaka 
träd till mindre skogar samt gröna fasader och vertikala 
skogar, ska bidra till en hållbar stad. Den främsta 
förespråkaren för Urban Forestry, Stefano Boeri, 
menar att viss typ av Urban Forestry kan ta mycket yta 
i anspråk vilket är anledningen till uppkomsten av hans 
designkoncept och sätt att tillämpa Urban Forestry. 
Boeris designidé om yteffektiv Urban Forestry har lett 
till uppkomsten av Vertical Forests och Forest Cities. 
Detta är lösningar som riskerar att vara kostsamma och 
komplexa. Hur innovativ, nytänkande och hållbar idén 
faktiskt är kan diskuteras. Att bygga hus med fasader 
täckta av träd motsvarande 2 hektar skog, cirka 800 
träd, som till formen ska vara perfekta och av identisk 
storlek kan ifrågasättas som hållbart ideal. Träden 
som ska användas i Vertical Forest omfattas av flera 
kvalitetskrav. De behöver vara minst 15 år gamla, ha 
exakt kalibrerad storlek och vara helt utan defekter. För 
att kunna skapa träd som klarar kraven odlas de upp i 
plantskolor, och endast de träd som är av perfekt form 
används (Kucherova & Narvaez 2018: 1017). Utifrån 
detta kan det synnerligen anses vara enklare och mer 
kostnadseffektivt att anlägga en park på marken. Detta 
leder oss till att ifrågasätta huruvida det finns ett helhets- 
och hållbarhetstänk i Boeris projekt. 

Något som stödjer att tid, energi och pengar istället 
borde läggas på traditionella parker är studien som gjorts 
i Göteborg (Klingberg et al. 2017). Forskarna kom fram 
till att det är “riktiga” parker som ger störst möjlighet att 
komma ifrån stadens luftföroreningar då avståndet från 
utsläppskällan till luftföroreningarna är en stark faktor 
till förbättrad luftkvalitet. Detta är känt som parkeffekten 
(Klingberg et al. 2017: 1017). Ytterligare en aspekt att 
ifrågasätta när det kommer till Urban Forestry i form 
av Vertical Forests är tillgängligheten. De vertikala 
skogarna är i bästa fall tillgängliga för de som bor i 
lägenhetshuset, medan en allmän park är tillgänglig 
för stadens alla invånare. Att vistas i gröna miljöer har 
visats ha positiva effekter på människors mentala hälsa 
och skapar naturliga mötesplatser i våra städer, vilket 
inte uppnås genom vertikala skogar. Tillgängligheten 
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är även en aspekt som är av större betydelse i länder 
där allmänna grönytor är få. Däremot bidrar Boeris 
designidé trots allt till visuellt gröna stadsrum vilket 
skapar en upplevelse av närvarande grönska, även om 
det inte går att fysiskt vistas i dem på samma sätt som i en 
park. En annan positiv aspekt gällande Boeris vertikala 
skogar är hans sätt att integrera en stor mängd träd i 
staden utan att ta stor markyta i anspråk. Traditionella 
parker står i konflikt med rådande förtätningsideal då 
de bidrar till en glesare stad. 

Att miljöeffekterna inte är vetenskapligt bevisade eller 
att Urban Forestry är fuzzy är dock inte det vi anser vara 
Urban Forestrys största problem. Det stora problemet 
är att förespråkarna av Urban Forestry framställer 
integrering av träd i våra städer som en lösning på vår 
planets hållbarhetsproblem. Det är orimligt och naivt 
att förlita sig på att plantera träd för att lösa miljö- och 
klimatproblem när vi alla är medvetna om att dessa inte 
är orsakade av för liten mängd träd i städerna, utan av 
våra levnadsvanor. 

7.3 Miljölagstiftning i Sverige
De tidigaste kända regleringarna gällande bebyggelse 
och markanvändning i Sverige är från medeltiden. I 
de första regleringarna var fokus främst på byggande 
och vilken typ av användning en markyta skulle 
ha. Dessa regleringar tillskrevs med tiden även 
andra syften, däribland ett miljö- och hälsofokus. 
Den första egentliga planlagstiftningen var 1874 
års byggnadsstadga som hade en stor betydelse för 
stadens grönska och invånarnas hälsa i form av att den 
föreslog gröna esplanader och fria ytor som skapar 
god luftkvalitet. 1947 trädde en byggnadslag i kraft 
som lät kommunerna avgöra vilka ytor som borde 
bebyggas och inte. Kommunen fick därmed ensam 
makt över vad som skulle exploateras och vad som 
skulle bevaras som grönytor. Utemiljön och grönskans 
ökade uppmärksamhet i lagstiftningssammanhang 
från 1960-talet och framåt tyder på att betydelsen 
av utemiljö och gröna områden sågs som allt mer 
viktig. Innan införandet av Plan- och bygglagen fanns 
endast ett fåtal krav på utemiljön i lagstiftningen. Att 
Plan- och bygglagen trädde i kraft 1987 med ökat 
fokus på utemiljö samt att Naturresurslagen trädde i 
kraft samtidigt visar på ett ytterligare ansvarstagande 
gällande miljöfrågor i Sverige. Båda dessa lagstiftningar 
bidrog nämligen med fokus på att lyfta frågor gällande 
natur och miljö. Det upptäcktes att Sverige var i behov 
av en samordnad miljölagstiftning vilket tyder på att det 
fanns ett intresse och en prioritering av miljöfrågor i 
landet. Miljöbalken som trädde i kraft 1999 med syftet 
att främja hållbar utveckling för att skapa en hälsosam 
och god levnadsmiljö visar på ytterligare fokus och 
medvetenhet kring miljö- och hälsofrågor i det moderna 
samhället. 

Den utveckling av miljölagstiftning som skett i Sverige 
tyder på att det länge funnits medvetenhet kring att 
reglera stadsutveckling med hänsyn till miljö och 
hälsa. Det är till stor del genom miljölagstiftningar 
som hänsynstagandet och intresset kring miljöfrågor 
uppstod och har fortsatt att bedrivas i Sverige. 
Något av stor betydelse för utvecklingen av Sveriges 
miljölagsiftning var Miljöbalkens uppkomst där de 
tidigare utspridda miljölagstiftningarna samordnades. 
Syftet med Miljöbalken är i mångt och mycket liknande 
Urban Forestrys syfte, att skapa miljö- och hälsomässigt 
hållbara städer. 

7.4 Sveriges grönutveckling i 
förhållande till Urban Forestry
Utvecklingen av grönytor i svenska städer redogörs för 
i kapitel 6.1 och där framgår det att Sverige länge har 
planerat och reflekterat kring grönskans plats och nytta 
i staden. Utefter genomgången av Urban Forestry i 
kapitel 6.2 och tidigare diskussion och analys i kapitel 
7 kan Urban Forestry, trots viss vaghet, identifieras 
med att innehålla vissa bärande idéer. Dessa bärande 
idéer är inom sådana områden som Urban Forestry, 
enligt förespråkarna, menar kan bidra med förbättring 
av städer. För att kunna reda ut hur Urban Forestry 
står i förhållande till svensk planering kommer dessa 
områden jämföras med utvecklingen av svenska städers 
grönska och grönplanering. De huvudområden som 
är funna för Urban Forestry är hälsa, luftkvalitet, anti-
sprawl, biologisk mångfald, lokalt klimat, ekosystem, 
buller, mängden grönska i staden och den fysiska 
planeringens roll. Har dessa aspekter tillgodosetts i 
svensk planering tidigare eller finns det nya aspekter 
inom Urban Forestry som med fördel kan tillämpas i 
svensk planering?

En grundläggande  idé inom Urban Forestry är att 
bidra till förbättrad hälsa för invånarna, detta gäller 
både psykisk och fysisk hälsa. Hälsoaspekten gällande 
integrerad grönska i staden är inte något nytt i svensk 
planering, snarare en av de allra äldsta syftena med 
grönska i staden. Att förbättra stadsbornas hälsa 
var nämligen en av de mest drivande grunderna i 
införandet av offentliga parker på 1800-talet och tidigt 
1900-tal. Parkerna var platser för promenader i natur 
dit invånarna förväntades gå på sin lediga dag för att få 
frisk luft och återhämtning. Med tiden har effekten av 
grönska i staden utretts mer och under olika tidsperioder 
har fokus varierat mellan olika sorter och typer av 
grönytors vikt i staden. Idén om att grönskan förbättrar 
psykisk och fysisk hälsa har beaktats oavsett om det har 
handlat om parker för finpromenad, lek, sport, gröna 
skolgårdar, grönområden för ökad fysisk aktivitet, 
grönska som bullerskydd eller rehabiliteringsträdgårdar. 
Urban Forestrys fokus på hälsa bidrar knappast med 
något nytt i svensk planering beaktande hälsa, däremot 
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bidrar det till att uppmärksamma och upprätthålla 
viktiga aspekter i stadsplanering beträffande hälsa. 

En annan grundidé Urban Forestry behandlar är hur 
träd och grönska bidrar till en förbättrad luftkvalitet 
i staden. Det som gör detta fokusområde mycket 
intressant är att bevisen för Urban Forestrys påverkan 
på luftkvaliteten i den utsträckning de hävdas ha är 
svaga. Luftkvalitet är en fråga som under lång tid 
varit aktuell i planeringen och styrningen av svenska 
städer. Detta fick sin grund i industristädernas kraftigt 
förorenade luft som gjorde invånarna sjuka. För att 
förbättra invånarnas hälsa behövdes åtgärder för 
förbättrad luftkvalitet vilket har gjort detta till en fråga 
som beaktats sedan 1800-talet i Sverige. Luftkvalitet 
är något som fortfarande är aktuellt i stadsplanering 
och som även i framtiden kommer vara i behov av 
beaktande i och med de utsläpp som konstant sker i 
staden. Urban Forestrys fokus på luftkvalitet bidrar 
därmed inte heller med något nytt perspektiv för svensk 
planering, men det har däremot skapat ett intresse för 
att forska kring hur luftkvaliteten i våra städer kan 
förbättras med hjälpa av att implementera mer grönska. 
Det är tydligt att det behövs mer forskning kring detta 
då de studier som gjorts fått tvetydiga resultat kring 
effekten av urbana träd i förhållande till luftkvalitet. 
Det som visats ha störst påverkan är parkeffekten och 
därmed tillgängligheten till parker som är avskilda från 
utsläppskällor. Detta för att ge invånarna en möjlighet 
att komma bort från dålig luft.

Urban Forestry bidrar med fokus på anti-sprawl av 
städer och lyfter fram möjligheten till integrering av 
grönska i staden utan att riskera att staden breder ut 
sig. Urban sprawl, eller utspridning av städer, har skett 
i många länder världen över och även i Sverige. Idealet 
att bygga glest byttes dock på 1970-talet i och med att 
förtätningsidealet tog vid i Sverige. Förtätningsidealet 
har resulterat i att många av de luckor som fanns 
med grönska i stadsväven på grund av tidigare glesa 
stadsbyggnadsideal istället har bebyggts. I Sverige 
har debatten gällande förtätning nått ytterligare en 
nivå där förtätningsidealet ifrågasätts och debatten 
istället handlar om att hitta en lagom tät stad. Tätt har 
nämligen visat sig inte alltid vara rätt, vilket diskuteras i 
Boverkets idéskrift gällande förtätning som poängterar 
vikten av mellanrummen i staden (Boverket 2016: 6). 
Att Urban Forestry skapar fokus och kunskap om anti-
sprawl bidrar därför inte med något nytt i den svenska 
planeringen som jobbat med anti-sprawl och förtätning 
under lång tid. Trots att debatten kring en lagom tät stad 
har påbörjats i teorin är debatten inte lika närvarande 
i praktiken. Det planeras fortfarande för förtätning i 
de flesta svenska städer och Urban Forestry kan därför 
bidra med uppmärksamhet kring de svårigheter som 
kan komma med en för tät stad. 

Biologisk mångfald i staden är ett annat område 
Urban Forestry fokuserar på. Att vikten av biologisk 
mångfald redan hanteras i svensk planering kan bland 
annat ses genom de planeringsåtgärder som gjorts 
under 2000-talet, till exempel planering för gröna 
spridningskorridorer. Även strategisk grönplanering 
sker för att binda samman stadens olika grönområden 
med omlandet till fördel för den biologiska mångfalden. 

Urban Forestry uppmärksammar också vikten 
av fungerande ekosystem i staden och de 
ekosystemstjänster som medföljer. Detta är inte en ny 
aspekt för svensk planering vilket bland annat kan ses 
genom att vissa kommuner kallat sina grönplaner för 
ekosystemtjänstplaner. Fokuset på stadens ekosystem 
är dock relativt nytt vilket exemplifieras av att Boverket 
och Naturvårdsverket 2016 tog fram en folder som 
förklarar och synliggör ekosystemtjänster i staden, 
däribland bins pollinering och buskars effekt på 
buller. Ekosystemtjänster ses som de produkter och 
tjänster som naturens ekosystem ger människor. Dessa 
ekosystemtjänster bidrar till välfärd och ökad livskvalitet 
och är något som redan beaktas i den grönplanering 
som sker idag. Urban Forestry fokuserar mycket på 
växtlighetens påverkan på buller, att växtlighet har 
påverkan för en plats bullernivå är väl känt i svensk 
planering. 

Urban Forestry fokuserar även på lokalt klimat och 
urbana värmeöar. Urbana värmeöar är koncentrationer 
av värme som gör att temperaturen är högre på vissa 
platser i staden än utanför. Värmen samlas på grund 
av att till exempel materialet på fasader genererar 
värme och att denna värme sedan “fastnar” på vissa 
platser i staden. Att integrera grönska på fasader eller 
plantera träd som skuggar byggnader ses som ett 
sätt att minska detta fenomen. Då klimatet i Sverige 
är kallare än i många andra länder har inte detta 
problem varit speciellt aktuellt ännu, men i och med 
klimatförändringarna kan detta inom en snar framtid 
komma att vara mer aktuellt. Det här kan sägas vara 
en punkt där Urban Forestry tillför något nytt till 
utvecklingen av svensk planering. Att skugga byggnader 
med hjälp av träd kan minska energianvändningen för 
att kyla ner byggnader vilket kan få positiv inverkan på 
både ekonomi och miljö. Det som dock bör beaktas när 
det gäller Sverige är vinterhalvårets kallare klimat. Det 
finns ett lika stort behov att värma upp som att kyla ner 
byggnader, beroende på årstid kommer därför träden 
inte alltid bidra med energisparande effekter. 

Urban Forestry handlar till största del om att skapa en 
generell ökning av grönska i staden. Fokus ligger på att 
integrera så mycket grönska som möjligt på smarta och 
nytänkande sätt utöver de traditionella. Förutom att 
skapa gröna fasader vill Urban Forestry öka mängden 
grönska genom bland annat trädplanterade gator. 
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Gatorna kantas av träd då det menas att föroreningar 
från trafik tas upp av träden. Att trädplantera gaturum 
har gjorts i Sverige under en lång tid. Det startade 
med breda planterade gator som fungerade som 
brandskydd samt alléer under sent 1800-tal. 1960-talets 
trafikseparerande planering resulterade i stora gaturum 
där trafikslagen separerades med grönska. Idag 
trädplanteras många nya gator i svenska städer till 
förmån för dagvattenhantering, biologisk mångfald och 
utformningskvaliteter. I svenska städer är det generellt 
nära till grönska då städerna är förhållandevis små och 
glesa. Omgivande grönområden är lättillgängliga och 
åtkomliga i och med allemansrätten. Behovet av att 
integrera grönska i svenska städer är därför inte lika 
omfattande som i många andra länder med betydligt 
större och tätare städer som saknar omgivande natur på 
grund av urban sprawl. De kommuner som har större 
städer skulle kunna finna inspiration i Urban Forestrys 
sätt att integrera grönska på nya sätt samt att planeringen 
i stort skulle kunna ta lärdom av de svårigheter som kan 
uppstå kring tillgång och integrering av grönska i städer 
vid obalans mellan stad och natur.

De bärande idéer som Urban Forestry bygger på är 
till stor del sådant som kan påverkas och förändras av 
planerare och arkitekter. Detta anser vi att den svenska 
planeringen redan är medveten om, men för att ge 
hållbarhetsaspekten inom planering en påminnelse 
och ett fortsatt arbete fungerar Urban Forestry-idéerna 
som en möjlig drivkraft. Mängden grönska i staden har 
varierat genom tiderna. Utifrån ett historiskt perspektiv 
kan en utveckling ses från små städer med tillgång till 
mycket grönska, till industristäder med för lite grönska, 
vidare till glesa städer med större mängd grönytor, 
till dagens förtätade städer med minskad grönska i 
städerna. Nutidens stora och täta städer riskerar att ha 
för få tillgängliga grönytor vilket kan innebära sämre 
levnadsförhållanden. Variationen av mängd och typ 
av grönytor som funnits i våra städer vittnar om den 
svårfunna balansen mellan täthet och grönska. Hur ska 
en balans kunna finnas och kan Urban Forestry hjälpa 
till? Sammanfattningsvis bidrar inte Urban Forestry 
med speciellt mycket nytt till svensk planering. Det finns 
vissa perspektiv av Urban Forestry som skulle kunna 
bidra till utveckling av svensk planering. Detta är till 
exempel effekterna av urbana värmeöar, påverkan på 
lokalklimat och integration av grönska i täta städer. Det 
Urban Forestry främst bidrar med är belysande och 
uppmärksammande av problem som redan är kända i 
Sverige. Detta kan bidra till att problemen synliggörs 
men lösningen Urban Forestry föreslår, att plantera 
flera träd, anser vi inte vara en fullständig lösning. 

7.5 Kontextens betydelse
Beroende på kontext är Urban Forestry av varierande 
aktualitet. Platsens förutsättningar gör att Urban 

Forestry bidrar till mer eller mindre utveckling av 
befintlig grönplanering. Urban Forestry har sitt 
ursprung i 1960-talets USA och har därefter spridits 
vidare i världen. En gemensam nämnare för många 
av de som förespråkar Urban Forestry är att de 
kommer ifrån större städer där grönska, till skillnad 
från i Sverige, inte är något det finns gott om. Boeri 
som tagit Urban Forestry vidare i Europa har sin bas 
i Milano och utgår från förutsättningarna där. Milano 
klassas som en “metropolitan area” och staden är så 
pass utbredd att det är svårt att definiera ett slut. Detta 
skapar en helt annan kontext jämfört med Sverige där 
städer ofta får ett tydligt slut när bebyggelsen möter 
natur och landsbygd. Kontexten skapar en diskussion 
i huruvida Urban Forestry är applicerbart och vad det 
kan tillföra på olika platser. Urban Forestry har börjat 
få fäste i asiatiska länder, däribland Kina och Malaysia, 
där Boeri tar sina idéer till nästa nivå och skapar hela 
städer som bygger på Urban Forestry, Forest Cities. För 
många av dessa länder bidrar Urban Forestrys idéer 
med nya perspektiv på grönska och vilka fördelar en 
grön stad kan innebära, både för människa och miljö. 
Detta är ett ämnesområde som i Sverige fått mycket 
uppmärksamhet under lång tid men som i andra länder 
inte varit lika aktuella. Urban Forestrys aktualitet har 
alltså att göra med vilken kunskap och intresse som 
redan existerar inom området på den plats där det 
implementeras. I Sverige är arbetet med grönplanering 
långt fram och fokus på hållbarhet är en viktig del inom 
planeringen. Dessutom finns både intresse och kunskap 
inom området samt att de svenska städerna har ett bra 
utgångsläge då de är relativt små, glesa och naturnära 
till skillnad från länder med större, tätare och mer 
tätbefolkade städer som saknar allemansrätt. Detta 
betyder att Urban Forestry kan bidra med mycket 
nytt i länder där det i dagsläget inte finns samma 
förutsättningar som i Sverige. Beroende på kontext kan 
alltså Urban Forestry bidra med flera nya synsätt och 
implementeringsmetoder för att få in grönska i städer.

7.6 Urban Forestry som trend
World Forum on Urban Forests är den grupp vi anser 
arbetar för att göra Urban Forestry till en trend. De 
arbetar med ett tydligt marknadsföringsmaterial som 
syftar till att sprida idéerna om Urban Forestry till 
privatpersoner så väl som arkitekter och planerare. World 
Forum on Urban Forest sprider sitt budskap genom 
världskonferenser, sociala medier, tidningsartiklar, 
föreläsningar på arkitektutbildningar och genom olika 
publikationer. Vi anser att Urban Forestry på grund av 
detta har chansen att bli en trend inom arkitektur och 
planering. En trend skapas ofta som lösningsförslag på 
ett generellt problem. För att trenden ska slå igenom och 
få fäste krävs att den föreslår en enkel och genomförbar 
lösning på ett aktuellt problem. För att ge trenden 
genomslagskraft framställs dess koncept och idéer ofta 
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som simpla lösningar på svåra problem, gärna med nya 
innovativa lösningar. Detta är applicerbart på Urban 
Forestry som menar att en ökad trädpopulation i städer 
skapar en hållbar stad med minskad miljöpåverkan, 
vilket kan ses som vara en enkel lösning på ett svårt 
problem. Att plantera träd för att lösa miljöproblem 
låter vid närmare eftertanke för bra för att vara sant, 
vilket det också verkar visa sig vara. Urban Forestrys 
idéer presenteras av förespråkare som nytänkande 
och innovativa då de kommer med desingidéer som 
innefattar grönplanering på otraditionella och visuellt 
imponerande sätt. Generellt kring trender gäller att det 
sällan presenteras några möjliga negativa konsekvenser 
kring dess déer utan endast de positiva aspekterna 
belyses. Detta är mycket relevant för Urban Forestry som 
genomgående av förespråkarna endast har presenterats 
med positiva effekter. Ingenstans i materialet från 
World Forum on Urban Forests återfinns ett kritiskt 
förhållningssätt eller möjliga negativa konsekvenser av 
genomförandet av Urban Forestry.

Det finns risker när det kommer till trender, såsom 
att trendens idéer okritiskt accepteras utan att riktigt 
granska innebörden och bakgrunden till de bärande 
idéerna i trenden. Det finns däremot positiva effekter 
av att trender följs då problematiken trenden syftar 
till att lösa uppmärksammas. Det farliga är dock 
om trenden inte löser aktuellt problem men att den 
generella uppfattningen och tron ändå är att den 
faktiskt löser problemet och därmed tar resurser från 
ett annat område. I Urban Forestrys fall riskerar detta 
att få som konsekvens att övrigt arbete för hållbarhet 
avstannar om fokus istället läggs på Urban Forestry. 
Om det då visar sig att Urban Forestry inte bidrar 
med det som tros och annat arbete för hållbarhet 
minskar kan konsekvenserna bli mycket allvarliga och 
kontraproduktiva.

Urban Forestry kan alltså ses som en trend och frågan är 
då om och hur eventuellt genomslag kommer påverka 
världens städer. I nuläget finns trenden främst i Europas 
storstäder och delar av Asien, men har Urban Forestry 
en framtid som trend även i andra kontexter, till exempel 
i mindre befolkade städer eller andra världsdelar? Som 
designidé där grönska inkluderas i byggnadens design 
tror vi Urban Forestry har möjlighet att slå igenom på 
många fler ställen i världen. Dessa byggnader skapar 
gröna miljöer med sin spektakulära och imponerande 
design vilket är ett välkomnande inslag i många annars 
gråa stadsmiljöer. Urban Forestry som hållbarhetstrend 
är vi däremot mer tveksamma till, men eventuellt kan 
den bli sedd som en hållbarhetstrend i städer där det 
inte finns andra alternativ för att integrera grönska i 
staden. Där miljö- och hållbarhetsfrågor är mindre 
uppmärksammade och effekten av grönska på miljön 
inte kommer granskas lika ingående kan Urban Forestry 
enklare accepteras och skapa en trend. Däremot anser 

vi att i länder som jobbat med dessa frågor länge och 
mer ingående förhoppningsvis kommer upptäcka 
dess brister och se behovet av vidare forskning innan 
konceptet accepteras som en trend möjlig att tillämpa. 
Värt att notera är dock att applicering av Urban Forestry 
trots allt ger vissa fördelar kring luftkvalitetvärden och 
ekosystemtjänster, och därför bidrar en applicering, 
utifrån vad som är känt just nu, inte till mer skada än 
nytta.

Figur 9: Vertical Forest i Milano (Stefano Boeri Architetti 
2014).



30

SAMMANFATTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATS

8 Sammanfattande 
diskussion och slutsats
I detta kapitel förs en sammanfattande diskussion kring arbetets 
resultat och analys, därefter presenteras arbetets slutsats.

8.1 Sammanfattande diskussion
Att hållbarhet kan ses som ett fuzzy concept är väl känt 
inom teorin kring planering av städer.  Begreppet är 
svårt att konkret definiera och därför är det svårt att 
förklara vad som är hållbart och vad som inte är det. 
Det finns flera definitioner av hållbarhet och hållbar 
utveckling vilket ses som ett relativt positivt fenomen 
då det får många att arbeta med hållbarhetsfrågor. Ett 
fuzzy concepts oklarhet kan vändas till en fördel då det 
kan anpassas utefter många situationer och kontexter, 
men inte alltid. Att försöka ta hållbarhetsfrågan vidare 
med Urban Forestry anser vi vara ett försök till att få 
ett fuzzy concept, såsom hållbarhet, mer konkret och 
tillämpbart. I själva verket ser vi Urban Forestry som 
en konstruktion av ännu ett fuzzy concept, som inte 
bidrar med tänkt klarhet. Att avhjälpa oklarheterna 
kring ett fuzzy concept som hållbarhet genom att 
addera ytterligare ett fuzzy concept anser vi inte är 
en god lösning, utan skapar istället ännu mer vaghet 
och frågor. Vid första anblick kan Urban Forestry ses 
som ett konkret koncept där plantering av träd i städer 
förespråkas som ett simpelt sätt för planerare att hantera 
hållbarhetsfrågan på. I och med detta hade vi initialt 
en ambition om att skapa en checklista för att kunna 
applicera Urban Forestry i svensk grönplanering. Detta 
visade sig dock vara svårare än vi trott då det inte var så 
pass konkret som det utgav sig att vara vid första anblick. 
Vid utredningen kring hur grönplaneringen har skett 
och sker i Sverige visade det sig att Urban Forestrys 
grundläggande idéer redan till stor del finns och arbetas 
med i den svenska planeringen. Lagstiftningen i Sverige 
kring grönplanering har utvecklats under en lång tid 
och under åren förbättrats och har visat sig inkludera 
mycket av det som Urban Forestry förespråkar. 

Gällande Urban Forestrys relevans har kontexten visat 
sig ha en avgörande roll. I Sverige har stadens grönska 
länge planerats och grönplaneringen har utvecklats 
under åren. Att Sverige har en lång historia av 
grönplanering gör att Urban Forestry inte bidrar med 
många nya perspektiv och lösningar angående stadens 

behov av grönska och hållbarhetsplanering. En stor 
kontextuell skillnad vid jämförelse av Sverige och andra 
länder är allemansrätten. I Sverige har alla invånare fri 
tillgång till natur. Detta skiljer sig väldigt mycket från 
övriga länder i världen där det i vissa fall kan vara 
förbjudet att vistas i natur som inte är en offentlig plats 
såsom en park eller ett naturreservat. Urban Forestry 
bidrar inte med att tillgängliggöra grönska i Sverige 
då grönskan i stort redan är tillgänglig för alla, men 
i andra kontexter där grönska inte är lika vanligt 
påträffande och tillgängligt i staden kan Urban Forestry 
ha en större inverkan rörande tillgänglighetsaspekten. 
Något Urban Forestry dock bidrar med är en insikt 
kring problematiken med att integrera grönska i staden 
när staden blivit för utbredd eller förtätats för mycket 
till följd av den pågående urbaniseringen och ökade 
exploateringen. När en stad förtätats i för hög grad och 
majoriteten av grönytor bebyggts kan det diskuteras 
om de kvarstående alternativen för att få in grönska 
i staden är mer kostsamma och komplicerade än vad 
det hade varit att spara eller skapa en traditionell 
grönyta på marken från början. Enligt forskning har 
en traditionell park visat sig ha allra flest positiva 
effekter på människor och miljö i staden jämfört med 
annan typ av grönska. Människor kan fysiskt vistas i 
en park och dess grönska vilket har stor påverkan på 
välmående och hälsa. Den miljömässiga påverkan 
parkeffekten anses ha på omgivningen beror på både 
vegetationens förmåga att uppta luftföroreningar men 
också på en fysisk distansering från utsläppskällor 
såsom avgaser från trafik. En park skapar en grön 
friyta i staden där människor kan vistas medan Urban 
Forestry mest handlar om att få in träd i stadsmiljön 
oavsett sammanhang. Utifrån detta tolkar vi det som att 
grönska i staden i form av parker handlar om människan 
och dess välmående samt i andra hand klimatet, medan 
grönska i form av Urban Forestry primärt handlar om 
klimatet och hur det kan förbättras till fördel för bättre 
levnadsförhållanden. 

Urban Forestry är på god väg att bli en internationell 
trend och sprids runt om i världen. Vi anser att det 
pågår ett skifte i fokus inom planering från storskalig 
exploatering och förtätning till ett större fokus på 
samspelet mellan stad och natur. Detta avspeglas även 
i designidén som återfinns inom Urban Forestry, där 
urbana byggnader kombineras med natur. Designidén 
har fokus på byggnader men vi anser att fokus även 
borde ligga på allmänna platser som är tillgängliga för 
alla. Byggnader uppförda med inspiration av Urban 
Forestry genererar ofta mycket dyra bostäder och endast 
en liten del av befolkningen har möjlighet att bosätta sig 
där. Genom att lägga mer fokus att integrera Urban 
Forestrys idéer på allmänna platser får fler invånare 
chansen att använda och dra fördel av dess påstådda 
positiva effekter. Det skulle exempelvis kunna handla 
om offentliga byggnader såsom skolor eller bibliotek. 
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Att det i nuläget inte finns några allmänna platser 
planerade efter Urban Forestrys idéer kan tolkas som 
att det finns en ekonomisk drivkraft som är starkare än 
hållbarhetsperspektivet inom Urban Forestry. För att 
Urban Forestry ska komma till störst nytta bör det nå 
så många människor som möjligt och därför borde en 
satsning på platser och byggnader alla har rätt att nyttja 
vara prioriterade. En sådan prioritering motverkar att 
endast vissa socio-ekonomiska grupper har tillgång 
till resultatet av Urban Forestry. En anledning till att 
Urban Forestry inte har haft fokus på allmänna platser 
kan vara för att trenden i sig bygger på Boeris Vertical 
Forest och att resurser därför har hamnat på sådant 
som trenden förespråkar, utan att objektivt fundera på 
var resurserna ger bäst effekt.

Att behöva hitta lösningar på problem vi själva skapat 
känns i grund och botten onödigt. Egentligen borde 
inte hållbarhetsplanering handla om att hantera 
konsekvenserna av ohållbara levnadssätt utan istället att 
motverka dessa från början. Det handlar om att göra rätt 
val från början för att åtgärder inte ska behöva ske. Istället 
för att hantera utsläpp från trafik borde möjligheter till 
val av exempelvis transportsätt vara i fokus. Vi anser att 
det är orsaken till miljöproblemen som borde hanteras 
och inte konsekvenserna. Tyvärr verkar det för många 
upplevas lättare att plantera träd än att byta bilen mot 
cykeln. Små punktinsatser kommer inte vara tillräckligt 
för att hantera hållbarhetsproblematiken i världen 
utan en helhetsinsats är nödvändig. Planeringen 
har stor möjlighet att påverka flera aspekter inom 
hållbarhetsarbete och vi måste alla tillsammans, oavsett 
yrke, göra vad vi kan för att skapa ett hållbart samhälle. 
Detta innebär mycket mer än att plantera träd och 
skapa gröna fasader.

8.2 Slutsats
Vår slutsats är att Urban Forestry inte bidrar med 
något nytt till svensk planering. Begreppet är vagt och 
det är oklart exakt vad Urban Forestry innebär vilket 
resulterar i en svag analytisk styrka. De grunder som 
Urban Forestry bygger på är redan uppmärksammade 
i svensk planering och bidrar därför inte till någon 
utveckling eller konkretisering av grönplanering i 
Sverige. Vi fann endast få empiriska bevis gällande flera 
av de påstådda positiva effekterna Urban Forestry sägs 
ha på stadens miljö, dessutom var studiernas resultat 
tvetydiga. Att beakta är risken att andra empiriska 
studier som påvisat annorlunda resultat har undgått 
oss, samt att de studier som genomförts är få till antalet 
och därav inte generaliserbara. Eftersom Urban 
Forestry inte visades tillföra något till svensk planering 
ser vi det istället som en designtrend med ambitionen 
att skapa ett hållbart stadsbyggande som sätter miljö- 
och hälsofrågor i fokus. Med detta synsätt bidrar Urban 
Forestry med ett uppmärksammande kring de klimat- 

och hållbarhetsutmaningar som finns i nuläget vilket är 
positivt. Vi anser dock inte att Urban Forestry kan ses 
som en lösning på stadens hållbarhetsutmaningar, likt 
förespråkarna hävdar. Vi finner även att Urban Forestry 
har skapat en trend som riskerar ett kontraproduktivt 
resultat där annat hållbarhetsarbete minskar om för 
stor tillförlitlighet läggs på träds förmåga att förbättra 
miljön. 
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