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Förord

De senaste åren har psykisk ohälsa fått den uppmärksamhet som denna sjukdom 
faktiskt behöver för att vi ska kunna hjälpa varandra. Psykisk ohälsa ökar i samhället 
och de vardagliga utmaningarna ställer allt större krav på att det ska finnas miljöer 
där vi kan återhämta oss för vår hälsa, välbefinnande och livskvalité. Den byggda 
miljön vi bor och verkar i påverkar vår mentala hälsa och i samband med de 
förtätningar som sker i dagens städer uppstår en konflikt där fler funktioner och 
fler människor ska slåss om samma yta. Hur vi planerar och utformar våra städer  
samt hur detta påverkar vår psykiska hälsa är vad som fångat vårt intresse under 
utbildningen i fysisk planering. Hur kan vi som framtida planarkitekter forma och 
designa våra städer och bidra till psykiskt välbefinnande hos de som bor och verkar 
där?

Denna studie utgör det sista momentet på masterprogrammet i stadsplanering på 
Blekinge Tekniska Högskola. Ett stort tack till vår handledare Catharina Nord som 
hjälpt oss enormt under arbetets gång med värdefulla insikter, vägledning och 
engagemang. 

Vi vill även tacka våra informanter för deras deltagande i denna studie och för deras 
välvillighet till att dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Samt för deras öppna 
mottagande av oss på sina arbetsplatser. 

Stort tack till våra klasskompisar för sällskapet i klassrummet på plan 5 och för de 
välbehövliga kaffe- och fikapauserna under studiens gång. Tack för alla era tips, 
synpunkter och ert intresse.  

Slutligen vill vi tacka våra underbara familjer för peppande samtal och kärleksfull 
stöttning i alla lägen.

Matea Corkovic    Tove Petersson

Karlskrona, 24 maj 2019

Alla figurer och foton är skapade/tagna av författarna om inget annat anges



Sammanfattning

I denna studie undersöks hur grönskan i staden kan bidra till restorativa värden 
och med positiva värden för människors hälsa, välbefinnande och livskvalité. Syftet 
är att undersöka hur gröna inslag kan tillföra människan restorativa värden samt 
vilka intentioner arkitekturprofessionen har med planering av gröna inslag i staden. 
Genom design som metod mynnar studien ut i en verktygslåda för implementering 
av grönska i en befintlig stadsdel. För att undersöka detta har fallet Varvsholmen i 
Kalmar valts ut där metoden för implementering av grönska testas. Med hjälp av den 
insamlade teorin samt empirin prövas hur en restorativ miljö kan implementeras 
genom design på olika skalnivåer.  
 
Restorativa miljöer används som studies teoretiska utgångspunkt för att undersöka 
stadsplanering och implementeringen av grönska i efterhand samt hur grönska 
kan bidra till människors välbefinnande. Denna studie utgår således från att 
gröna miljöer i staden kan påverka människors mående. Studien tillämpar aktör-
nätverksteori som metodansats där intervjuer genomförs och dokument studeras. 
Empirin i denna studie utgörs av tre intervjuer av djuplodande karaktär tillsammans 
med tre plandokument. Utifrån semistrukturerade intervjuer har tillgång till 
arkitekturprofessionens tankar och erfarenheter fåtts, detta med utgångspunkt i de 
utvalda plandokumenten. 
 
Resultatet av empirin påvisar skillnader i arkitekturprofessionens intentioner med 
grönska där det identifierats att planarkitekten menar att grönska främst ska bidra till 
pulshöjande aktiviteter medan landskapsarkitekten snarare menar att grönska ska 
skapa rumslighet. Gemensamt för de intervjuade arkitekterna samt de analyserade 
plandokumeten är avsikten att med grönska skapa sociala mötesplatser. Författarna 
av denna studie identifierar träd, flera träd, växthus/odling, gräs, buske, bänk, 
flyttbara sittelement, grönt vindskydd, hav samt pergola som gröna element som 
kan implementeras i ett redan befintligt område och sedan kombineras genom 
principerna avstånd, mängd, placering och skala, detta för att skapa en restorativ 
miljö. Huruvida alla aktörer i det identifierade nätverket enrolleras (eng: enroll) 
ifrågasätts av studiens författare då planarkitektens intresse inte kan anses uppfyllas 
av de utvalda elementen. Det ifrågasätts också om planarkitekten kan anses ingå 
i det identifierade nätverket på grund av att planarkitekten har liten möjlighet att 
påverka implementering av grönska.
 
För att verka för människors hälsa och välbefinnande genom grönska och bidra till 
att människor upplever restorativa värden av naturen bör kompensation ske när 
grönska tas i anspråk för bebyggelse. Detta eftersom det skapar möjligheten att 
säkerställa att ny grönska implementeras när befintlig tas i anspråk.  

Nyckelord: Gröna inslag, Hälsa och välbefinnande, Restorativa miljöer, Grönska, 
Varvsholmen, Psykisk hälsa, Arkitekturprofessionen, Planarkitekt, Landskapsarkitekt
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KAPITEL ETT

Inledning

Idag bor 85 % av Sveriges befolkning i städer vilket kan ställas i kontrast till 
de 10 % som bodde i städerna för ca 200 år sedan (SCB 2015). Människan 
tenderar att vilja fly från det vardagliga och eftersom landsbygden tidigare 
var människans primära livsmiljö var det även den miljö människan ville fly 
från. På samma sätt fungerar dagens stadsmiljöer. Grönområden i staden blir 
ett sätt för dagens moderna människa att “fly vardagen” för återhämtning av 
koncentrationsförmågan och stressreducering (Kaplan & Kaplan 1989:178-
179, 182). Urbanisering och förtätning medför att allt fler människors behov 
ska tillgodoses på samma yta (IPCC 2014:17, 77). Om förtätning inte sker 
resurseffektivt och värnar om grönskan i staden påverkas tillgängligheten 
och närheten till dessa miljöer till det sämre vilket studier visar har en negativ 
inverkan på människors välbefinnande. Miljöns utformning påverkar inte 
enbart tillgängligheten och närheten utan även den sociala gemenskapen 
och jämlikheten genom mötesplatser. Tillgängliga mötesplatser kan bidra till 
människors hälsa, livskvalité, välbefinnande och lycka (Colantonio & Dixon 
2010:18, 24; Dempsey et al. 2011:289–291). Därmed har arkitekturen och 
utformningen av städer en indirekt påverkan på den sociala hållbarheten 
då människors välbefinnande är en del av denna (Boverket 2016:6). Enligt 
Världshälsoorganisationen [WHO] (2017:14) ska alla människor ha tillgång 
till grönområden inom 300 m från bostaden. Statistik visar dock att 18 % av 
boende i såväl Malmö som i Stockholm uppfylls inte av detta direktiv (SCB 
2010). 
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Det råder en enad uppfattning om att förekomsten av naturliga gröna inslag 
som exempelvis urbana parker, grönytor, enskilda träd men även vatten, i 
stor utsträckning, har en positiv inverkan på människors välbefinnande och 
livskvalité. Samtidigt som det verkar råda konsensus kring att grönområden 
är bra för människors välbefinnande uppvisar dagens forskning ett 
glapp där det råder osäkerhet kring hur grönskan påverkar människorna 
i staden. Osäkerhet råder också kring hur grönområden i staden ska 
designas för att främja människors välbefinnande (Chiesura 2004:129–
130; Grahn & Stigsdotter 2003:15). Att dessa gröna inslag fungerar som 
återhämtningsmiljöer för att motverka ohälsa och mående av psykisk 
karaktär så som stress, depression och utmattning är konstaterat i flertal 
forskningsstudier (Grahn & Ottosson 2010:134). Dock fokuserar forskningen 
främst på vad som orsakar psykisk ohälsa och hur dessa individer kan bli 
friska när de redan insjuknat (Dilani 2001:34). I stadskärnan är tillgången 
till grönytor begränsad och därmed inte lika tillgänglig för rekreation och 
återhämtning, vilket även har medfört att människor som bor i urbana miljöer 
lider av högre stressnivåer än människor som bor på landsbygden (Grahn 
& Stigsdotter 2003:15; Prop. 2002/03:35 s.15, 61). Denna studie fokuserar 
på hur gröna inslag i staden kan främja och stimulera återhämtning från 
vardagliga påfrestningar. 

1.1 Bakgrund

Implementeringen av grönska i städer har sin början i industrialismens storstad och 
den kritik som riktades mot industristäderna. Stadsplanering kritiserades ofta för dess 
enformighet. Stadsplanerarna Camillo Sitte och Ebenezer Howard förespråkade 
implementeringen av grönska i städerna. Sitte ansåg att städerna behövde mer 
konstnärlig gestaltning med blickpunkter och skulle anta en mer organisk form, 
vilket han menar kunde uppnås genom grönska (Hall 1997:45). Howard ansåg att 
mer grönska skulle motverka dåliga bostadsförhållanden samt buller och smuts i 
städerna. Hans idealstad, trädgårdsstaden, skulle ha tydliga gränser mellan de olika 
rummen och dessa skulle formas av hus och grönska (Howard 1902:14, 39-40). 
 
Landskapet och grönskan finns ständigt runt omkring oss i staden. Idag i Sverige 
har byggnationen ökat och allt mer fokus riktas till att våra städer ska vara både 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara (Boverket 2018; SCB 2018). Dock har 
planeringsdiskursen till stor del präglats av ekonomisk vinning (Sager 2011:149-
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150) vilket många gånger medfört att förtätningar sker på bekostnad av grönytor 
i staden. Detta har även präglat tidigare planeringsdiskurser (Sitte 1945:69-70). 
Den täta staden förespråkas idag inom planering, vilket grundas i att Sveriges 
befolkning, främst i städerna, blir allt större vilket också ställer högre krav på fler 
tillgängliga bostäder på samma yta. För att möta detta behov behöver våra städer 
tillämpa en tät struktur. Förtätning ses som en strategi för att motverka att värdefull 
jordbruksmark tas i anspråk till förmån för bostadsbyggnation (Boverket 2016:6-7). 
Den glesa staden sätts i motsatsrelation till den täta staden och anses ha ”invaderat” 
naturen på grund av utglesad bebyggelse, gjort människor asociala och försvårat 
vardagen (Tunström 2009:89). Ur detta uppstår en konflikt mellan den täta staden 
och den utglesade staden samt den sociala målsättningen att alla ska ha närhet till 
grönska (Hartig 2007:164). 

De gröna ytorna i staden är viktiga ur två aspekter. Dels anses grönytor främja 
människors förmåga att återhämta sig från dagliga påfrestningar, vilket beskrivs 
genom restorativa miljöer (Hartig 2007:164; Kaplan & Kaplan 1989:177, 182). Även 
utformningen av den gröna miljön påverkar människors beteende och användning 
av miljön (Gehl 2011:22-23; Grahn 1986:9). Människan upplever olika miljöer 
med sinnena syn, hörsel, doft, smak och känsel. Detta innebär att sinnena behöver 
stimuleras frekvent för att en människa ska kunna återhämta sig (Grahn & Ottosson 
2010:63-64, 89). För att främja människors välbefinnande ställer upplevelsen med 
sinnena därmed krav på fler men mindre gröna inslag, tillgängliga från bland annat 
hemmet eller arbetsplatsen (Gehl 2011:61, 91). Kopplingen mellan natur och 
återhämtning grundar sig i att det är i gröna miljöer människan tillåts att koppla 
av utan att störas av exempelvis omkringliggande ljud eller rörelser. Människan 
kan således själv välja vart uppmärksamheten ska riktas (Hartig 2007:165-166; 
Simonic 2006:331). Att enbart med blotta ögat kunna ta del av de gröna inslagen 
i en stad, så som ett enskilt träd eller en allé, är tillräckligt för att möjliggöra 
återhämtning. Ett enstaka träd, eller ett annat ensamt grönt inslag som är synligt 
på avstånd, kan därmed vara tillräckliga som konstnärliga och dekorativa tillgångar 
utifrån ett hälsoperspektiv, detta på grund av de positiva psykologiska effekterna 
(Collins, Sitte & Collins 2006:308; Sitte 1945:65-66, 89). Ett enstaka grönt inslag 
kan dock inte helt ersätta all sorts behandling eller behandla alla tillstånd när det 
gäller psykisk ohälsa, men grönska i staden och tiden som spenderas i den har en 
positiv inverkan på människors stressnivåer, där stressnivåer anses kunna leda till 
psykisk ohälsa. Grönskan ska snarare vara ett tillgängligt element i staden som ska 
samspela genom mindre och större grönområden och, som ett naturinslag, utgöra 
ett hälsofrämjande element i staden (Grahn & Ottosson 2010:61-62, 135).
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1.2 Problemformulering

Grönskan i den täta staden prioriteras ofta bort till förmån för bebyggelse. Detta 
får konsekvenser för människors välbefinnande då grönska har visat sig kunna 
bidra med restorativa värden för människan. Det är dock flera faktorer som 
påverkar hur en individ uppfattar en grön miljö och det behöver inte alltid vara 
en grön miljö som bidrar till människors välbefinnande. De ekologiska värdena 
hos gröna miljöer benämns ofta i plandokument medan de sociala aspekterna 
oftast inte uttrycks eller inte är tillräckligt utvecklade för att de sociala värdena ska 
kunna förstås av läsaren (Cranz & Boland 2004:102). Detta visar på brister i hur 
arkitekturprofessionen kommunicerar sociala värden hos gröna miljöer (Hjort et al. 
2018:2). Arkitekturprofessionen behöver bredda sitt fokus och behandla rumsliga 
upplevelser, intryck och känslor för inkludera sociala värden i design (Barnes & 
Marcus 1999:91-92). När arkitekter skapar miljöer baseras dessa ofta på intuitiva och 
estetiska överväganden snarare än på vetenskapliga belägg som genererar tydliga 
samband mellan den fysiska miljön och designens resultat (Chong et al. 2010:1; 
Grillner, Glembrandt & Wallenstein 2005:6). Det argumenteras att utformningen 
av de fysiska miljöerna behöver bli mer “bevisbaserad” och inte enbart baseras 
på estetiska överväganden (Brown & Corry 2011:327). För att undvika att design 
enbart baseras på estetiska överväganden skulle arkitekturprofessionen kunna 
arbeta med design som metod där faktabaserad design kombineras med falldesign 
(Grillner, Glembrandt & Wallenstein 2005:8). Det är dock svårt, och kanske inte 
alltid nödvändigt, att designen alltid baseras på vetenskap, men det finns en poäng 
i att skapandet av miljöer behöver baseras på mer än estetiska överväganden. En 
kombination av design och vetenskap som rör bland annat människors välbefinnande 
kan stärka estetiska överväganden och skapa mer specifika designlösningar för 
specifika användargrupper (Hamilton & Watkins 2009:9).

Täthet och grönytor kan anses stå i konflikt med varandra. Relationen mellan dem 
kan enligt Alexander Ståhle (2008:144) grundas i motsättningen mellan “rätten till 
staden” och “rätten till naturen” som beskrivas av Henri Lefebvres. Det kan anses 
finnas en intressekonflikt mellan urbanisterna som kämpar för bostäder, service 
och social inkludering i staden och miljökämparna som kämpar för bevarandet 
av gröna stråk, parker och öppna ytor i staden (Ståhle 2008:144). En förtätning 
av staden får inte innebära att kvalitativa grönytor tas i anspråk för bebyggelse. 
Strukturer av grönytor är lika viktiga för staden som bebyggelsestrukturer eller 
trafiksystem. Trots detta har urbaniseringen inneburit att en stor del grönytor 
har tagits i anspråk. Approprieringen av grönytor för bebyggelse har inte enbart 
påverkat den biologiska mångfalden utan också människors sociala möjlighet 
till mötesplatser och rekreation samt deras välbefinnande. För att människor ska 
utnyttja grönområden krävs det att dessa är lättillgängliga och placerade nära 
bostaden vilket innebär att bostadsnära grönområden är av stor vikt ur ett socialt 



12

hållbarhetsperspektiv (Boverket 2004:60). Denna konflikt mellan den täta staden 
och förekomsten av grönytor i staden visar på att stadens struktur är komplex och 
dess system bygger på mängder av faktorer för att fungera samtidigt som staden 
ska verka för hållbara livsmiljöer. Eftersom det är omöjligt att förflytta all befintlig 
bebyggelse och därför att framtida hållbarhetsutmaningar kräver det, behövs 
riktlinjer för hur grön- och blåstruktur kan anpassas och implementeras i redan 
befintliga områdens strukturer (Boverket 2010:6-7). 

1.3 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka hur grönska kan tillföra människan 
restorativa värden och hur gröna inslag kan bidra till att människor återhämtar sig 
från vardagliga påfrestningar. Detta ska i förlängningen leda till ökad förståelse för 
sambanden mellan grönska i staden och människors välbefinnande, detta för att 
på sikt öka kunskapen om grönskans positiva värden. Syftet är också att undersöka 
arkitekturprofessionens intentioner vid planering av gröna inslag och jämföra 
professionens intentioner med plandokument. Detta skapar möjligheten att 
identifiera eventuella likheter och skillnader mellan plan- och landskapsarkitekter. 
Utifrån detta är vidare syftet att utveckla en metod för implementering av gröna inslag 
i en befintlig stadsdel. Metoden exemplifieras sedan genom ett designförslag för 
att testa hur gröna inslag kan utformas och i förlängningen bidra till välbefinnande 
hos människor. 

1.4 Forskningsfråga

Vilka positiva värden för människors hälsa och välbefinnande tillför grönska i en 
stadsmiljö?

Vilka intentioner har arkitekturprofessionen med planering av grönska i staden och 
hur framställs dessa i plandokument?

Hur kan mindre gröna inslag med restorativa värden gestaltas för att kunna 
implementeras i en befintlig stadsdel?

1.5 Avgränsning

Studien avgränsas till att enbart behandla social hållbarhet ur aspekten människors 
välbefinnande och hur människor kan återhämta sig från en stressig vardag. Det 
handlar således inte om människor med psykisk sjukdom eller utmattningsdepression 
utan friska människor som behöver återhämtning.  

Grönsk avgränsas till att i huvudsak innefatta mindre gröna inslag, det vill säga 
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inslag < 50 m2 i en stadsmiljö. Den teoretiska utgångspunkten för arbetet är 
restorativa miljöer. I denna studie avgränsas restorativa miljöer till att människor ska 
kunna återhämta sig genom att befinna sig i tysta, lugna och gröna miljöer. Denna 
avgränsning innebär dock inte att det enbart är gröna miljöer som kan erbjuda 
restorativa värden men andra miljöer som leder till restorativa värden för människan 
ligger utanför studiens undersökningsområde. 

Den täta staden anses vara ett stadsbyggnadsideal som speglar dagens 
planeringsnorm, huruvida det är rätt eller fel är inget som denna studie ämnar att 
undersöka vidare. Studien fokuserar vidare inte på den ekologiska aspekten av 
hållbarhet, även om detta begrepp förekommer i studien på grund av svårigheter 
att diskutera grönska i staden utan att vidröra den ekologiska hållbarheten. 
Designförslaget hanterar enbart på gröna inslag som kan främja återhämtning för 
människan och bidra till människors välbefinnande, att återhämta sig från daglig 
stress som i det långa loppet om inte återhämtning sker skulle kunna leda till psykisk 
ohälsa och således påverka den sociala hållbarheten. 
 
Studien har även en geografisk avgränsning, Varvsholmen i Kalmar, där studiens 
framtagna verktygslåda testas. Denna plats anses vara lämplig för studiens syfte då 
den innehåller ett relativt nybyggt område. Området, som upplevs kargt, är också 
valt på grund av sin avsaknad av grönska. Varvsholmen ligger centralt placerad i 
Kalmar vilket också gör att området utgör en förlängning på Kalmars centralaste 
delar. Även om designen appliceras på Varvsholmen bör det poängteras att, för 
uppfylla studiens syfte, hade ett annat område kunnat valts eftersom förslaget 
främst kommer beröra hur gröna inslag kan implementeras i en befintlig stadsdel. 
Designen kommer således inte vara platsbunden utan främst lyfta strategier och 
principer som förväntas kunna generaliseras och implementeras på fler ställen av 
liknande karaktär som Varvsholmen.

1.6 Begreppsdefinition

I studien lyfts det centrala begreppet gröna inslag. Med begreppet menas mindre 
gröna miljöer i staden. För att förstå begreppet gröna inslag utgår studien från 
Breuste, Artmann, Li och Xies (2015:1) beskrivning som innebär mindre offentliga 
och tillgängliga parker (fick-, mikro- och stadsdelsparker), gröna tak, gröna väggar, 
ett enskilt träd eller flera längs en gata. Gröna inslag och mindre gröna inslag 
benämns genomgående i studien, men storleken skiljer dem åt. Mindre gröna 
inslag innebär grönska om < 50 m2. 
 
Studiens syfte är att identifiera samband mellan gröna inslag och människors 
välbefinnande. Människors välbefinnande är en del av den sociala hållbarheten 
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vilken i denna studie syftar till hur den urbana miljöns utformning påverkar bland 
annat den sociala gemenskapen, jämlikheten, interaktionen samt tillgängligheten, 
vilka alla i förlängningen kan bidra till individers hälsa, livskvalité, välbefinnande 
och lycka (Colantonio & Dixon 2010:18, 24; Dempsey et al. 2011:289–291). 

Utgångspunkt för studien är den täta staden. Den täta staden syftar i denna studie 
främst på bebyggelsetäthet och befolkningstäthet. Det är dock svårt att diskutera 
begreppet den täta staden utan att förstå att effekten av den är flerdimensionell. 
Urban täthet leder också till attraktivitetstäthet med högre flöden av såväl bilar som 
människor. 

När arkitekturprofessionen benämns i denna studie syftar detta begrepp både på 
planarkitekter och landskapsarkitekter. 

1.7 Arbetsfördelning

Arbetsfördelningen mellan författarna av denna studie har följt en gemensam 
arbetsprocess där arbetet har skett tätt ihop och texten till de olika kapitlena 
har utformats tillsammans. Texten har ständigt bearbetats av båda författarna i 
diskussion med varandra. Detsamma gäller även avsnitten diskussion och slutsats. 
Båda författarna medverkade även vid alla intervjuer där en intervjuade medan den 
andre antecknade. Även platsinventeringen tillsammans med principer för design 
har utformats gemensamt av de två författarna. Även om båda inte ritat på exakt 
samma saker har det ständigt varit en pågående diskussion och bearbetning vilket 
medför att båda författarna ansvarar gemensamt för dessa delar. Vid utformning 
och implementering av gröna inslag på själva Varvsholmen har Tove ansvarat för 
det grafiska materialet kopplat till verktygslådan samt principer för rumsbildning. 
Tove har även ansvarat för de mer övergripande designidéerna. Matea har ansvarat 
för att framställa elementen som ingår i nätverket, kombinera ihop dessa samt den 
detaljerade desginen på Varvsholmen.
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Följande kapitel inleds med en kort introduktion till begreppen hälsa och 
social hållbarhet. Vidare redogörs för studiens teoretiska utgångspunkt, 
restorativa miljöer, för att visa vilket vetenskapligt förhållningssätt som 
legat till grund för studien. Begreppet restorativa miljöer syftar till att skapa 
förståelse för hur människans välbefinnande kan kopplas till grönska. Vidare 
har restorativa miljöer använts för analys av empirin. I kapitlet redogörs 
även för tidigare forskning inom ämnet grönska kopplat till människors 
välbefinnande, detta för att skapa förståelse för hur gröna inslag bör utformas 
och implementeras i en tät bebyggelsestruktur. Forskningsöversikten är 
indelat i två delkapitel: grönska och psykiskt välbefinnande i staden samt 
grönska som element i stadsplanering. 

Hälsa och social hållbarhet
Social hållbarhet är en viktig dimension inom begreppet hållbarhet, tillsammans med 
ekologisk och ekonomisk. Den sociala hållbarheten innefattar hur individer, grupper 
och samhällen lever och samspelar med varandra utifrån egna och personliga mål 
(Colantonio & Dixon 2010:24). Social hållbarhet är inte något definitivt utan snarare 
något dynamiskt som förändras i en stad över tid. Detta innebär att en stad ska 
uppfylla det sociala behovet idag utan att kompromissa framtida generationers 
möjlighet till att möta sina behov (Colantonio & Dixon 2010:19; Dempsey et al. 
2011:292; United Nations [UN] 1987:16). Social hållbarhet är ett komplext begrepp, 
dock anses en stad vara socialt hållbar om den uppfyller de nutida mänskliga 
behoven och formas på så sätt att naturen och dess reproduktiva förmåga bevaras 
under lång tid. Utöver det ska även de normativa målen om social rättvisa, mänsklig 
värdighet och deltagande uppfyllas (Colantonio & Dixon 2010:21). 

KAPITEL TVÅ

Teori & Forskningsöversikt
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Den byggda miljön är starkt kopplad till en stads sociala hållbarhet. Hur den urbana 
miljön är utformad påverkar bland annat den sociala gemenskapen, jämlikheten, 
interaktionen samt tillgängligheten, vilka alla bidrar till individers hälsa, livskvalité, 
välbefinnande och lycka (Colantonio & Dixon 2010:18, 24; Dempsey et al. 2011:289–
291). De sistnämnda begreppen, så som lycka och välbefinnande, är begrepp som 
inte är mätbara på samma sätt som exempelvis försörjning och fattigdomsminskning, 
vilket visar på komplexiteten att mäta social hållbarhet (Colantonio & Dixon 2010:24, 
35). Hälsa och välbefinnande är mål nummer tre av de sexton globala målen för 
en hållbar utveckling, inriktad mot den sociala hållbarhetspelaren, där främjande 
av psykisk hälsa och välbefinnande är ett av delmålen (UNDP 2015). På grund av 
den sociala hållbarhetens koppling till just individers välbefinnande och hälsa, 
samt att begreppet innebär att en stad ska uppfylla det sociala behovet idag utan 
att kompromissa framtida generationers möjlighet att möta deras behov, gör att 
den sociala hållbarheten kan kopplas till denna studies syfte. Detta görs genom att 
grönska i denna studie ska främja hälsa och välbefinnande. Studien syftar även till 
att belysa behovet av grönytor i staden och de kvalitéer dessa kan medföra. När mer 
mark tas i anspråk för bebyggelse kan det liknas vid att människan kompromissar 
framtida generationers rätt till grönska i staden vilket således kan leda till sämre 
psykiskt mående hos människor i staden. 

2.1 Teoretisk utgångspunkt - restorativa miljöer

2.1.1	Restorativa	miljöer
”En teori om restorativa miljöer skall uppfylla tre huvudkrav. Den skall precisera vilket 
tillstånd en person återhämtar sig från. Den skall beskriva återhämtningsprocessen 
av en uppsättning resurser. Den skall beskriva de miljöer som främjar (och inte bara 
tillåter) återhämtning”. 
        (Hartig 2005:264) 
 
Återhämtning genom restorativa miljöer definieras som processen att återhämta 
sig biologiskt, psykologiskt och socialt från påfrestning som har uppkommit av 
ansträngningar för att möta kraven i vardagslivet (Hartig 2007:164). Psykiska resurser 
innefattar förmågan att mobilisera resurser för ett visst mål, vare sig det innefattar 
att springa för att hinna i tid till tåget eller leverera en uppgift i tid. Det kan också 
innebära förmågan att lägga behövligt fokus på en given uppgift, även om det 
exempelvis finns ljud i bakgrunden som stör eller något annat störningsmoment 
som gör det svårt att koncentrera sig (Hartig 2007:167).
 
Människan förbrukar flera resurser dagligen för att möta alla krav som hör vardagen 
till vilket medför att människan har behov av regelbunden vila. Det tillkommer 
dessutom alltid nya krav vilket gör att människan måste säkerställa tillräcklig vila 
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eller vara beredd på att inte kunna leva upp till nya krav som ställs. Över tid kan 
otillräcklig återhämtning leda till problem med den psykiska hälsan. Restorativa 
miljöer ska öppna upp för möjligheten att återhämta sig samt stärka människan 
på olika sätt, exempelvis genom att ge upphov till självförtroende, självständighet, 
erbjuda nya kunskaper och stärka människans fysiska kondition (Hartig 2007:164; 
Kaplan & Kaplan 1989:177, 182). 
 
Det är viktigt att poängtera två saker kring restorativa miljöer. Det ena är att miljöerna 
ger förutsättningar för vila. När en person vistats i en sådan miljön kan det direkta 
kravet som gav upphov till att återhämtning behövdes från början minska. Det 
andra är att miljöerna ger upphov till vila. Alla krav är inte platsbundna. En person 
kan känna sig bekymrad över problem nästan överallt även om själva problemet 
inte är knutet till en specifik plats. Vissa miljöer kan dock påkalla och hålla kvar 
uppmärksamhet. Genom att rikta människors uppmärksamhet på grönska kan 
detta bidra till återhämtning för individen. En restorativ miljö innebär således inte 
bara miljöer som tillåter återhämtning utan också som främjar återhämtning (Hartig 
2007:164; Kaplan & Kaplan 1989:182-183). 
 
Forskning kring restorativa miljöer kopplas ofta till tillgängligheten av parker, 
öppna ytor och natur. Samtidigt bor största delen av befolkningen idag i städer 
(SCB 2015) vilket leder till att det är i dessa miljöer människor främst vistas. En 
stadsmiljö i sig tenderar också att förvärra möjligheten till återhämtning snarare än 
främja återhämtning, detta eftersom det ständigt finns många intryck i staden som 
människan behöver rikta sin uppmärksamhet mot. Forskare har uppmärksammat 
och bekymrat sig över de psykologiska och ekologiska effekterna av mindre 
grönytor i staden som urbaniseringen bidrar till. Problemet är tvåfaldigt; människor 
påverkas av den kringliggande stadsmiljön och urbana miljöer ökar stresspåslag, 
vilket medför ett större behov i urbana miljöer av närliggande områden som ger 
möjlighet till återhämtning (Hartig 2007:165-166; Simonic 2006:331). 

2.1.2	Restorativa	miljöer	för	främjandet	av	återhämtning	
Flera forskningsperspektiv kan användas för att förstå restorativa miljöer. Roger Ulrich 
och Rachel och Stephen Kaplan har varit mest framträdande inom denna forskning. 
Forskarna är överens om att naturen är viktig för det psykiska välbefinnandet 
(Kaplan & Kaplan 1989:189; Ulrich 1983:87). Författarna har dock olika definitioner 
av stress och återhämtning från stress. Kaplan och Kaplan fokuserar på kapaciteten 
att återhämta koncentrationsförmågan medan Ulrich fokuserar på begreppet i 
generell term som stressreduktion. Detta visar på att teorin inom restorativa miljöer 
har dominerats av motstridiga positioner (Hartig & Evans 1993:429). 
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I denna studie kommer Kaplan och Kaplans förståelse av restorativa miljöer vara 
den som författarna utgår från. Detta eftersom Kaplan och Kaplans perspektiv för 
återhämtning av koncentrationsförmågan anses vara en betydande anledning 
till att människor upplever stress i en urban miljö eftersom denna miljö ständigt 
utsätter människan för utmaningar kring var uppmärksamheten ska riktas (Kaplan 
& Kaplan 1989:182, 188). Ulrichs perspektiv på restorativa miljöer fokuserar på 
stressreducering i allmänna termer medan Kaplan och Kaplans perspektiv är mer 
specificerat mot den mentala utmattningen som det vardagliga livet i en stadsmiljö 
innebär och därmed är denna studies perspektiv av restorativa miljöer (Hartig & 
Evans 1993:429; Kaplan & Kaplan 1989:188). 

Kaplan och Kaplans (1989:177, 189) perspektiv på restorativa miljöer innebär att 
den omgivande miljön styr en individs välbefinnande och känslor vilket innebär 
att miljön har en betydande roll i hur människor upplever stress. I en urban 
miljö utsätts människan ständigt för olika störningsmoment och utmaningar vart 
uppmärksamheten och koncentrationen ska riktas. Det här betyder att individen 
måste aktivera hjärnan mer för att kunna genomföra den specifika handlingen 
(Kaplan & Kaplan 1989:177, 182-183). Koncentrationsförmågan är en begränsad 
resurs och när den når den kritiska punkten blir människor mentalt utmattade 
och återhämtning behöver ske (Kaplan & Kaplan 1989:188). All form av riktad 
uppmärksamhet, vare sig det är en mindre handling eller ett stort projekt av intresse, 
innebär alltid mental ansträngning, vilket i sin tur kan leda till mental utmattning 
(Kaplan 1995:170). Mental utmattning innebär inte fysisk utmattning utan trötthet 
som resultat efter för mycket stress och stress i längre perioder (Kaplan & Kaplan 
1989:178-179). Dagens städer med fortsatt befolkningstillväxt och urbanisering 
samt det levnadssätt människor har idag, skapar ett behov av att undkomma och 
fly från dessa miljöer. Genom att bidra med tillgängliga restorativa miljöer för 
människor leder detta till återhämtande upplevelser då minimala krav ställs på riktad 
uppmärksamhet. Detta möjliggör återhämtning från den mentala utmattningen 
som kan uppstå av långvarig överbelastning av koncentrationsförmågan (Kaplan & 
Kaplan 1989:178-179, 182).
 
Enligt Kaplan och Kaplan (1989:189, 192) anses miljöer kunna upplevas och verka 
stressåterhämtande genom hur människor upplever dem med sina sinnen. Ljud 
uppfattas med hörseln, rörelser och mönster synas med blicken, händer och fötter 
känner olika material, något kan smakas på eller sprida en doft som individen 
uppfattar. Allt detta kan ses som olika typer av distraktioner för människan som 
har ett specifikt syfte med sina handlingar. Alla intryck för människan leder till 
att koncentrationsförmågan försämras och människan behöver anstränga sig 
mer för att kunna rikta sin uppmärksamhet på den tänkta handlingen. Desto fler 
distraktioner, desto mer uppmärksamhet behövs för att kunna motarbeta dessa 
(Kaplan & Kaplan 1989:189, 192). Jämförelsevis kan naturens milda distraktion 
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innebära löv som flyger med vinden eller ett träds skugga som flyttar sig med 
solens läge medan en tät urban miljös distraktioner oftast innebär en bullrande 
bilväg eller ett signalhorn som tutar. Troligtvis stimulerar inga av dessa händelser 
en individs handling men skillnaden är att distraktioner sker i skarp eller mild form. 
Detta visar på att människors välbefinnande styrs av hur mycket uppmärksamhet 
som kan riktas utan att distraheras, vilket oftare sker i en naturlig än en urban miljö 
(Kaplan & Kaplan 1989:192, 195).
 
2.1.3	Restorativa	miljöns	inverkan	på	återhämtning
En restorativ miljö ska uppfylla fyra olika kriterier för att kunna bidra till restorativa 
upplevelser. De ska hjälpa att undkomma det vardagliga och erbjuda en att 
vistas i en helt annan värld. Det ska även finnas tydliga samband mellan de olika 
uppfattade elementen som tillsammans skapar en helhet (Kaplan & Kaplan 
1989:183–185). I dagens samhälle är naturen inte längre ett tydligt inslag i 
människors vardagliga miljö, vilket innebär att grönska blir en viktig faktor för att 
psykologiskt kunna vistas i en, för individen, annan och ovanlig miljö (Kaplan & 
Kaplan 1989:189). Restorativa miljöer ska även stimulera en viss fascination och 
ha en attraktivitet och kompatibilitet för att verka restorativt för människor (Kaplan 
& Kaplan 1989:183–185). Det rutinmässiga och vardagliga behöver inte alltid vara 
något att föredra utan kan handla om att fly från dagliga folkmassor eller buller men 
även att få vila från den ständiga strävan efter ett visst syfte och effektivitet (Kaplan 
1995:172; Kaplan & Kaplan 1989:183). Människans uppfattning av miljön, där de 
olika elementen tillsammans bildar en helhet av det med sinnena uppfattade, är 
det andra kriteriet. Det ska därmed finnas ett tydligt samband mellan de föreställda 
och de sedda elementen där de olika delarna tillsammans bildar en större helhet 
(Kaplan 1995:173; Kaplan & Kaplan 1989:184). Helheten och sambanden mellan 
de olika elementen är av större betydelse än exempelvis storleken på grönskan, 
vilket skapar ett slags tillfredsställelse för individen att kunna utforska mer än det 
uppenbara (Kaplan & Kaplan 1989:190–191).
 
Fascination är ett annat viktigt kriterium. Om miljön inte anses vara attraktiv blir 
människor uttråkade och den viktiga restorativa upplevelsen i form av aktiviteter 
utan riktad uppmärksamhet uteblir. Historiskt kan naturen anses som ett ständigt 
orosmoment, detta på grund av att människan ständigt behövde övervaka sin 
omgivning för att inte bli attackerad av exempelvis vilda djur. Dock stämmer detta 
inte överens med dagens människa som vistas i naturliga miljöer i staden (Kaplan 
1995:174; Kaplan & Kaplan 1989:184). Naturliga miljöer som förändrar sig under 
säsong och väderlek anses vara en mild fascination där molnen och solens läge, 
rörliga löv och vind fångar en lätt uppmärksamhet för individer samtidigt som 
odramatiska förändringar sker vilket anses vara roande och fascinerande (Kaplan & 
Kaplan 1989:192–193). Det fjärde och sista kriteriet är kompatibilitet. Kompatibilitet 



20

innebär att den restorativa miljön ska fungera som stödjande för det syfte eller 
den lust en individ har. Om en individs beslut för handling och syfte passar den 
naturliga miljöns utformning kommer kriteriet för kompatibilitet att uppfyllas för 
den specifika individen. I en restorativ miljö eftersträvas att den miljö människan 
vistas i ska vara stödjande för de handlingar och de syften som beslutats. Dock 
innebär det att om kriteriet inte uppfylls leder det istället till att individen måste 
rikta mer uppmärksamhet mot den beslutade handlingen vilket innebär mer 
energiförbrukning och mental trötthet. Ett exempel på detta är att försöka läsa på 
ett bibliotek där andra grupper socialiserar. Handlingen att läsa stimuleras inte av 
miljön utan försvagas och därmed ökar den mentala ansträngningen för individen 
att utföra den bestämda handlingen, i detta fall läsningen (Kaplan 1995:174; Kaplan 
& Kaplan 1989:185–186). 
 
Alla fyra kriterier i Kaplan och Kaplans (1989:185) perspektiv på restorativa miljöer 
hänger ihop med varandra. En miljö med flertal attraktiva element men där inget 
tydligt samband finns mellan dessa kan inte fascinera i den utsträckning som krävs 
för att engagera och motivera människor. Om inte helheten är uppfattbar blir 
denna typ av distraktion enbart kortvarig och miljöns funktion som en restorativ 
miljö uppfylls inte (Kaplan & Kaplan 1989:185). 

Grönska i staden

Individuell 
uppfattning

Upplevelsen av 
miljön

Emotionell
reaktion

Kognition (utvärdering 
om miljön är fördelaktig eller 
skadlig för människors välbe-

finnande)

Stress

Handling och 
Beteende

Psykisk ohälsa

Handling och 
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Figur 1. En jämförelse av Ulrich samt Kaplan och Kaplans perspektiv på restorativa miljöer. Ulrich genom emotionell 
reaktion och Kaplan och Kaplan genom koncentrationsförmågan 
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Figur 1 är framtagen av författarna av denna studie utifrån Kaplan och Kaplans 
samt Ulrichs perspektiv på restorativa miljöer. Kaplan och Kaplan fokuserar på 
främjandet av återhämtning av koncentrationsförmågan samt stressåterhämtning. 
Ulrich fokuserar snarare på en emotionell reaktion på miljön. Som tidigare nämnts 
så kommer denna studie förhålla sig till Kaplan och Kaplans förståelse av restorativa 
miljöer eftersom koncentrationsförmågan är viktig för människors livskvalité och 
naturen anses bidra till återhämtning av både stress och koncentrationsförmågan 
(Kaplan & Kaplan 1989:192, 195). Restorativa miljöer kommer att användas för att 
skapa förståelse för hur den gröna miljön i människans omgivning kan kopplas till 
och stimulera bättre välbefinnande och hälsa hos individen. Begreppet gör det 
möjligt att analysera varför gröna inslag i staden är viktiga och varför det kan bidra 
till bättre psykiskt välbefinnande hos människor. 

2.2 Forskningsöversikt

2.2.1	Grönska,	välbefinnande	och	psykisk	hälsa	i	staden
Gröna inslag i staden
Gröna inslag är ett utrymme i staden som är öppet för allmänheten. Området 
kännetecknas av övervägande mycket växter och få hårdbelagda ytor. Grönska kan 
användas för såväl passiv som aktiv upplevelse. Den kan också indirekt utgöra en 
viktig faktor för människans välbefinnande och uppfylla många mänskliga behov 
och därmed ha en positiv inverkan på stadsmiljön och livskvalitén i städerna (Costa, 
Erjavec & Mathey 2008:199). Grönskan är ständigt i förändring eftersom växter är 
levande organismer och förändras över årstider men är även föränderliga efter 
hur de åldras över tid (Wingren 2015:58). Ett sätt att definiera och förklara gröna 
inslag är att de kan innefatta såväl offentliga parker, torg och grönstråk som privata 
trädgårdar, omland, trafikytor och ödetomter. Formen av grönska kan innebära allt 
från buskage eller enskilda träd till fickparker, förgårdsmark och vildmarken (van 
Dillen et al. 2011:2).

Grönska och psykisk hälsa
Det finns tre typer av välbefinnande som den byggda miljön bidrar till; det 
personliga välbefinnandet som baseras på individens mentala hälsa, det sociala 
välbefinnandet som baseras på individens livserfarenheter kring gemenskapen 
i samhället, samt det ekonomiska och materiella välbefinnandet som baseras på 
förhållanden och omständigheter i individens fysiska omgivning (Colantonio & 
Dixon 2010:251–252; Jennings, Larson & Yun 2016:199). 

Grönska anses som avgörande element för alla städer. Den har inverkan på 
stadslandskapet, förser staden med biologisk mångfald, har stor betydelse för 
människors välbefinnande och psykiska hälsa, ger viktiga ekonomiska fördelar samt 
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är en bärande struktur och funktion för att forma hållbara städer (Costa, Erjavec & 
Mathey 2008:199). Tre mekanismer av grönska i urbana miljöer har visat sig vara 
speciellt framträdande inom den sociala aspekten av hållbarhet; stressreducering, 
fysisk aktivitet av pulshöjande karaktär och social tillhörighet (Groenewegen et al. 
2012:997). Forskning inom ämnet har dock stora begränsningar då den fokuserar 
på antingen den fysiska eller mentala aspekten kring hur grönska kan bidra till 
välbefinnande. Det saknas således en övergripande bild kring hur både fysiska och 
psykiska faktorer samverkar för att främja välbefinnande. Framförallt är beläggen 
svaga på samband mellan främjande av fysisk aktivitet och närhet till grönområden 
(Lee & Maheswaran 2011:219). En studie från Nya Zeeland visar på att det inte 
finns något samband mellan tillgången till grönområden och dödlighetsstatistik 
i sjukdomar som kan kopplas till fysisk inaktivitet. Studien hittade inga samband 
mellan bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och att människor utan tillgång till 
grönska skulle ha högre risk för att drabbas av dessa sjukdomar. Anledningen att 
just hjärt- och kärlsjukdomar var objekt för undersökningen förklaras genom att 
detta är sjukdomar som ofta förknippas med fysisk inaktivitet. Forskarna jämför 
sin studie med en liknande studie genomförd i Nederländerna som visar på 
motsatsen, att tillgången till grönområden påverkar dödligheten. Skillnaden kan 
förklaras i att Nya Zeeland generellt har en betydligt högre exponering av grönytor 
än Nederländerna samt att stor del av landets befolkning bor inom 5 km från havet. 
En kombination mellan grön- och blåstruktur förväntas då vara associerad med 
bättre hälsa (Richardson et al. 2010:5, 7). 

Anledningen till att människor känner stressreducering av naturen förklaras 
bland annat av integration med sådana miljöer som innehåller fascinerande 
stimuli, som exempelvis fallande löv. Detta medför att individer frivilligt kan rikta 
sin uppmärksamhet mot det specifika och stimulerande fenomenet. Eftersom 
uppmärksamheten inte är kopplad till tvång medför det att kravet på uppmärksamhet 
i sådana miljöer minimeras och den individuella uppmärksamheten fångas istället 
av miljöegenskaper hos det som beskådas. När människor själva kan välja hur 
uppmärksamheten ska riktas leder det till att människor bättre genomför och 
kan koncentrera sig på uppgifter som är beroende av uppmärksamhet (Berman 
et al. 2012:301). Risken för mental utmattning blir därmed mindre eftersom all 
koncentration kan riktas mot det som är syftet med den specifika handlingen, vilket 
innebär att det tar längre tid för koncentrationsförmågan att nå sin kritiska punkt. 
Det är detta Kaplan och Kaplan (1989:178-179, 182) menar att restorativa miljöer 
bidrar till, utifrån de tidigare nämnda fyra kriterierna: fascination, helhet, vistas i en 
annan värld samt kompatibilitet. Ett annat exempel som kan sättas i motsatsrelation 
till den frivilliga uppmärksamheten är biltutor i staden. Dessa tutor kräver drastisk 
uppmärksamhet samt ansträngning för att övervinna stimuleringen som tutan ger 
via ljud. En ansträngning kan exemplifieras genom antingen undvikande av trafik 
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eller ignorering av reklam som människan ständigt möter i dagens stadsmiljöer. 
När människor i grönområden själva kan välja hur de riktar uppmärksamheten leder 
detta till att grönområden blir mindre stresskrävande än stadsmiljöer och därmed 
bidrar till återhämtning och stressreducering (Berman et al. 2012:301). 

Studier visar på att gröna inslag förser människan med fördelar bortom den 
ekologiska hållbarhetspelaren, att gröna inslag även bidrar till den fysiska, psykiska 
och sociala hälsan som är en del av den sociala hållbarheten (Jennings, Larson & 
Yun 2016:196). Studier visar samband mellan direkt och indirekt grönska i städer 
och psykisk hälsa där grönska benämns som skog, parker, trädgårdar och gröna 
korridorer. Även gröna inslag som inte innebär någon fysisk aktivitet med riktad 
uppmärksamhet eller passiv rekreation, har en positiv inverkan på individers 
psykiska hälsa i form av mindre stress, ångest och depression. Exponeringen av 
naturliga inslag i städer bidrar till vila och stimulans men även ett förhöjt estetiskt 
värde för samhället, vilket skapar en känsla och tillhörighet till platsen. Vila och 
stimulans kan exempelvis tillgodoses genom olika ljudintryck i form av vind och 
fåglar samt dofter och synintryck från växter. Skapandet av identitet, gemenskap 
och social sammanhållning till platser samt intryck som berör människans sinnen är 
alla viktiga byggstenar för människors välbefinnande, lycka och psykiska hälsa och 
är därmed viktiga för den sociala hållbarheten i en stad (Grahn 1986:59; Jennings, 
Larson & Yun 2016:197–199). 

Sammanfattning 
Tidigare forskning visar på samband mellan social hållbarhet och gröna inslags 
inverkan på individers välbefinnande och hälsa i en urban miljö. Forskning visar att 
grönska kan bidra till: 

• stressreducering
• främjande av pulshöjande fysisk aktivitet 
• social tillhörighet

 
Denna studie syftar till att undersöka hur människan kan återhämta sig från dagliga 
påfrestningar i en grön miljö. Både social tillhörighet och fysisk aktivitet bidrar till 
återhämtning men innebär ett utåtriktat engagemang för deltagande (Stigsdotter 
& Grahn 2002:64). På grund av detta kommer i denna studie enbart grönska ses 
som en tillgång för stressreducering och de andra två aspekterna ligger därmed 
utanför dess undersökningsområde. 
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Figur 2. Denna studie fokuserar på stressreducering i form av återhämtning av koncentrationsförmågan

2.2.2	Grönska	som	element	i	stadsplanering
Upplevelsen
Hur en grön miljö uppfattas, upplevs och vilka aktiviteter som ryms i den behöver 
förstås för att kunna svara på hur människors olika behov och begär kan uppfyllas. 
Den individuella mentala kraften påverkar behoven och begären vilket ställer krav 
på att miljöer ska ha en jämn balans mellan att fungera som en plats och möjliggöra 
en specifik aktivitet. Balansen utgörs av aktivitet och att bara få vara där och vistas 
på platsen. Detta definieras som aktiv eller passiv upplevelse (Stigsdotter & Grahn 
2002:63, 65). Utifrån detta finns det åtta parkkaraktärer för upplevelsen (se Figur 3):
 

• Rofylldhet - en plats som kan erbjuda tyst och lugn och där besökaren kan 
njuta av ljus, vind och vatten samt där ljud som buller inte stör i bakgrunden

• Vildhet - platsen kan väcka nyfikenhet och erbjuda överraskningar, ger en 
känsla av orördhet och mystik

• Artrikedom - stor variation i mångfald av djur och växter
• Rymd - erbjuder plats för reflektion och möjlighet att koppla bort besvär och 

komma in i en annan värld
• Allmänning - grön, öppen plats som möjliggör olika aktiviteter
• Lustgård - innesluten och trygg plats som kan känns som ens egen
• Kulturell - plats med en historisk eller kulturell koppling där spår kan synas 

från människan i en annan tid 
• Social - en plats för sociala sammanhang, antingen som betraktare eller 

deltagare
                 (Stigsdotter & Grahn 2002:63, 65)

STRESSREDUCERING

SOCIAL 
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Alla karaktärer bidrar med olika 
uppfattningar, upplevelser och aktiviteter. 
Varje enskild karaktär uppfyller inte Kaplan 
och Kaplans (1989:183-185) fyra kriterier 
för en restorativ miljö vilket innebär att 
karaktärerna måste samverka för att kunna 
fungera som en restorativ miljö. Desto fler 
karaktärer som innefattas i en och samma 
grön miljö desto fler behov och begär 
uppfylls vilket därmed leder till fler besök 
och en restorativ miljö (Hartig 2007:165; 
Stigsdotter & Grahn 2002:65–66). 

Implementera grönska i befintliga områden
Ett sätt att implementera grönska i staden är att anlägga terapiträdgårdar, 
stadsdelsparker, fickparker, växthus, träd eller gröna tak och väggar (Cooper Marcus 
et al. 1998:89-90; Cooper Marcus 2001:67; Stigsdotter & Grahn 2002:60, 68; 
Wingren 2015:121). Dessa element ska vara utformade med hög variationsrikedom 
där variation innebär olika färger, texturer eller former. De ska tillsammans skapa 
en naturlig men även dynamisk atmosfär eftersom stadsgrönskan bidrar med 
förändringar i säsong. Detta erbjuder en annan dimension av variation då grönska 
är organisk, växande och föränderlig i utseende beroende på årstid (Cooper 
Marcus et al. 1998:89-90; Stigsdotter & Grahn 2002:61, 64). Trots variation bör 
det dock finnas visuell koppling mellan gröna inslag i form av upprepning eller 
duplicering av gröna element, detta för att skapa en enhetlighet, undvika separata 
och slumpmässiga inslag och för att kunna skapa en visuell harmoni för människan 
(Brigham 2007b:355). Träd ska bidra med volym där olika storlekar skapar skugga 
och vindskydd, parker ska innehålla slingrande stigar som växlar mellan öppen- och 
slutenhet och gröna väggar och tak ska bidra till levande växtlighet på flera plan 
samt förhöja den estetiska upplevelsen av staden genom bullerreducering. Alla 
gröna inslag i staden ska inte innebära en visuell isolering utan erbjuda siktlinjer 
till andra stadsdelar. Vissa delar får gärna växa vilt för att skapa länkar mellan 
människan och den naturligt växande grönskan (Cooper Marcus et al. 1998:90; 
Wingren 2015:121,124). Gröna inslag ska, förutom att bidra till organiska inslag 
i en annars tät stad, även öppna upp för mänsklig kontakt vilket ställer krav på att 
designen utformas på ett öppet sätt. Sittplatser ska finnas för vila, betraktande av 
naturen samt social interaktion vilket även motiverar för flyttbara sittelement. Genom 
detta kan platser anpassas till människors olika behov vad gäller socialisering samt 
erbjuda mer kontroll, vilket studier visar kan reducera människans stressnivåer. 
När en individ känner kontroll över sin miljö och har möjlighet att bestämma över 
den, hanteras stress bättre än när individer har brist på kontroll. Detta innebär att 

Figur 3. Patrik Grahns åtta karaktärer
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känslan av kontroll över platsen eller situationen är en viktig aspekt för människors 
välbefinnande i gröna urbana miljöer (Cooper Marcus et al. 1998:91-92; Ulrich 
2001:53-54). 

När gröna inslag implementeras i befintliga områden ska hänsyn tas till kontexten. 
Det som händer runtomkring styr hur de olika gröna inslagen kommer användas 
i framtiden (Cooper Marcus & Hilliard Greene 1998:151). Vid val av vilken typ av 
grönska som ska implementeras ska detta underbyggas av vad som kan växa 
i det befintliga området. Detta eftersom befintliga byggnader och markmaterial 
begränsar eller betonar ett visst grönt inslag (Cooper Marcus & Hilliard Greene 
1998:162-163).  Att plantera träd i efterhand i en urban miljö gör att fler element tävlar 
om ytan, både på marken men även under mark. Detta visar på nödvändigheten av 
flexibla material som kan förändra konfigurationen över tid för att dessa ska kunna 
överleva på platsen. Genom en flexibel relation mellan alla element som tävlar på 
och under mark, främst träd, stenbeläggning och annan plantering, minskar även 
kostnaderna för underhåll samtidigt som grönska kan växa (Urban 2007:362). Skala 
och proportion är en annan viktig aspekt. 
Kringliggande byggnaders storlek styr 
storleken på träd vilket innebär att dessa 
två ska samverka proportionerligt och 
skapa harmoni (Brigham 2007a:354). 
Den visuella massan av det som finns 
runtomkring ska vara i balans med den 
implementerade grönskan samtidigt som 
det är viktigt att tänka på den mänskliga 
skalan (Brigham 2007b:355). 

Sammanfattning
Tidigare forskning visar på att hur människan uppfattar, upplever och vilka aktiviteter 
gröna inslag innehar är av betydelse för människans hälsa och välbefinnande. 
Utifrån den av författarna framtagna modellen för restorativa miljöer (se Figur 
1) är reaktionen och upplevelsen av de gröna inslagen individuell då tidigare 
erfarenheter och kultur har en inverkan på hur miljön uppfattas. Därmed behöver 
flera karaktärer samverka för att kunna svara till olika individers behov och begär 
gällande aktiviteter och passiva upplevelser för återhämtning (Kaplan & Kaplan 
1989:178-179, 182). Vid design av grönska i staden är det därmed viktigt att 
grönskan innehåller fler karaktärer, vilket mindre gröna inslag tillsammans i ett 
nätverk kan skapa. I denna studie har sex av de åtta karaktärerna valts ut då de 
kan relateras till återhämtning från stress (se Figur 4). Karaktärerna kommer utgöra 
en central del i kommande designundersökning där författarna av denna studie 
tolkar karaktärerna vilket sedan legat till grund för den genomförda designen. 
Karaktärerna social och kulturell har valts bort trots deras bidragande faktor till 
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Figur 4. De 6 karaktärer vilka ligger inom studiens syfte
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återhämtning av koncentrationsförmågan och därmed även stressreducering. Detta 
har gjorts eftersom denna typ av återhämtning innebär en form av social tillhörighet 
där ett utåtriktat engagemang krävs för att få den eftersträvade reaktionen (se 
Figur 5). Dessa två ligger därmed utanför studiens undersökningsområde. Detta 
motiveras även av studiens avgränsning och fokus på människans välbefinnande 
och möjlighet till återhämtning i tysta, lugna och gröna miljöer. Studiens fokus är 
tillgängliga restorativa miljöer för människan där återhämtning kan ske (Kaplan & 
Kaplan 1989:177, 189). 

Exempel på gröna inslag att implementera i befintliga områden:
• terapiträdgård
• stadsdelspark
• fickpark
• växthus
• träd
• gröna tak
• gröna väggar

INÅTRIKTAT ENGAGEMANG

ÅTERHÄMTNING

UTÅTRIKTAT ENGAGEMANG

URLADDNING
AKTIVITET

VILA

ROFYLLDHET

VILDHET

ARTRIKEDOM

ALLMÄNNING

RYMD
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SOCIAL

Figur 5. Grahns åtta karaktärer utplacerade på en fyragradig skala för att visa kravet på det mänskliga engagemanget 
för karaktärernas karaktäristiska aktivitet
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KAPITEL TRE

Metodologi

I följande kapitel presenteras studiens metodansats och metod för 
datainsamling. Kapitlet inleds med en kort förklaring av  vad kvalitativ 
forskning innebär för att sedan behandla studiens metodansats, aktör-
nätverksteori (ANT). Därefter beskrivs metoderna som använts för 
datainsamling, vilka i denna studie utgörs av intervjuer och plandokument. 
Därefter kommer urval av informanter att presenteras och motiveras samt 
redogöras för hur resultatet samlats in. Studiens analytiska tillvägagångssätt 
och metoderna sammanförs sedan i en metodologisk diskussion där för- och 
nackdelar lyfts med de val som gjorts under arbetets gång. Avslutningsvis 
presenteras design som metod vilken sedan använts för att testa det 
insamlade materialet. 

Syftet med studien är att undersöka arkitekturprofessionens intentioner 
vid planering av gröna inslag samt att jämföra deras intentioner med 
plandokument. Detta ska också leda till att identifiera eventuella likheter och 
skillnader mellan plan- och landskapsarkitekter. För att kunna uppnå detta 
syfte behöver respektive profession intervjuas samt plandokument studeras. 
Empirin ska sedan transkriberas och tolkas för att identifiera respektive 
aktörs intresse för att sättas in i ett ANT-nätverk för att kunna förstå vad det 
finns för motsättningar mellan de identifierade aktörerna och hur dessa 
kan enrolleras i nätverket. Studien syftar också till att utveckla en metod för 
implementering av gröna inslag i en befintlig stadsdel. Detta görs genom 
design som metod där metoden är tvåfaldig; dels innebär denna metod en 
akademisk design där teori och forskningsöversikt tolkas för att översättas 
till design, dels en falldesign där det valda studerade fallet (Varvsholmen) 
tolkas och översätts till design. 
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3.1 Forskningsarbete

Eftersom syftet med studien är att förstå arkitekturprofessionens intentioner 
används en kvalitativ ansats i arbetet. Den kvalitativa forskningen fokuserar på att 
få en djupare förståelse för ett socialt fenomen snarare än mätbara fakta. Ofta vill 
forskaren förstå verkligheten på samma sätt som den människa som faktiskt verkar 
i den verkligheten (Bryman 2018:477). Denna studie syftar till att få en djupare 
förståelse för hur gröna inslag kan designas genom att upptäcka samband eller 
skillnader som uppkommer ur intervjuerna samt plandokumenten. Dessa samband 
eller skillnader ska sedan genom design som metod utvecklas till en verktygslåda 
för hur gröna inslag kan utformas. 

3.2 Aktör-nätverksteori (ANT) som metodansats

Att använda aktör-nätverksteori (ANT) som angreppssätt innebär att det sociala 
livet inte enbart består av relationer mellan människor utan även mellan människor 
och det materiella. Detta innebär att det är samspelet mellan människor och det 
materiella som är i fokus och att det sociala livet är omöjligt utan det materiella 
(Ahn 2015:115; Latour 2005:36-37). Detta går emot det traditionella och socialt 
konstruerade där föremål beskrivs som passiva element som används av människor 
för att uppnå ett visst syfte eller mål. Människors beteende och handling sträcker 
sig bortom den mänskliga kroppen och påverkas av relationer till det materiella. 
Detta eftersom det materiella både kan realisera människans intentioner och 
planer, förmedla deras idéer men även jobba emot detta och svika planerna (Ahn 
2015:118-119; Latour 2005:72). Genom att tillämpa samma analytiska verktyg på 
det materiella och icke-materiella kan sociala handlingar förklaras på andra sätt. 
Inom ANT kallas detta för symmetriregeln vilket innebär att alla aktörers handlingar 
och egenskaper inom det studerade nätverket beskrivs och förstås samt att kunskap 
innehas för vad dessa innebär när de kopplas samman och skapar relationer till 
varandra. Därmed blir de materiella kropparna en produkt av handlingen samtidigt 
som de påverkar handlingen som undersöks (Ahn 2015:116, 124; Callon 1986:200).

Inom ANT är föremål och mänskliga aktörer lika viktiga eftersom dessa aktörer 
tillsammans utgör ett nätverk som upprätthåller sociala fenomens existens. Nätverk 
kan inte existera utan aktörerna och aktörerna kan inte existera utan att vara kopplade 
till andra aktörer. Detta innebär att varje aktör får sin funktion, roll och egenskap 
genom relation till en annan aktör, även kallat materiell semiotik (Ahn 2015:118-
119). Därmed medför ANT att det studerade inte enbart beskrivs utan även ger 
en förklaring till varför det som undersöks är som det är. Detta betyder att den 
sociala verkligheten blir en produkt av den berättelse som skapas av beskrivningen 
och förklaringen mellan forskare, utvalda undersökningsmetoder, perspektiv och 
traditioner; med andra ord av det nätverk av relationer som det studerade hålls 
samman av (Ahn 2015:124, 127; Latour 2005:60). 
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För att anses vara en del av det studerade nätverket behöver varje aktör vid något 
tillfälle passera den obligatoriska punkten i nätverket där enighet om nätverkets 
existens och nödvändighet finns. Detta kallas för “obligatory passage point” och 
avgörs av forskare i allmänhet själva för varje enskild studie för att sedan kunna 
leda till problemlösning (Callon 1986:196, 203). Genom att identifiera varje 
aktörs intressen och mål i det studerade nätverket kan problem identifieras då 
deras skilda intressen byggs upp av olika aktörer. När en samstämmighet mellan 
aktörerna uppnås efter multilaterala förhandlingar om vilken relation aktörerna har 
till varandra i nätverket (Callon 1986:207, 211) leder detta till att nätverket blir en 
“black box”. En black box innebär att nätverket är förutsägbart och att de aktörer 
som bygger upp nätverket blir omöjliga att urskilja. Detta innebär att nätverket 
förenklas och betraktas som en enskild aktör då nätverket anses stabilt (Holmström 
& Robey 2005:168; Law 1992:384-385). Även de aktörer som nätverket består av är 
var för sig ett nätverk innehållande ett antal aktörer. Detta visar på den förenkling 
som sker när relationer i ett nätverk har identifierats och är stabila men som visas 
av sin komplexitet när relationerna inom nätverket förändras eller aktörer faller bort 
(Ahn 2015:120, 125; Law 1992:384). 

3.3 Relevanta projekt

För att kunna förstå professionens intentioner med planeringen används två 
planprogram som tillhör projekt som de intervjuade varit involverade i; planprogram 
för Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och planprogram för Sege Park i Malmö. 
Utöver dessa två planprogram har även ett tävlingsförslag för Bjärred Delta studerats. 
Dessa tre projekt ska sedan jämföras med det som framkommer i intervjuerna för 
att identifiera likheter eller skillnader i arkitekturprofessionens intentioner och det 
som uttrycks i dokumenten. Detta görs för att sedan kunna analysera professionens 
intressen och sätta dessa i ett nätverk enligt ANT. 

De tre utvalda projekten ingår i urvalet då alla tre berör olika metoder för 
implementering av grönska i staden. Norra Djurgårdsstaden i Stockholm fokuserar 
på hållbarhetsprinciper genom bland annat ekosystemtjänster och flertal åtgärder 
som ska bidra till att Norra Djurgårdsstaden blir ett socialt hållbart område. Detta 
är även ett område som har diskuterats flera gånger under utbildningen i fysisk 
planering vid BTH, inte minst på grund av dess fokus på just hållbarhet. Därav anses 
detta projekt som ett relevant område att studera för denna studie. Området Sege 
Park i Malmö har valts på grund av dess nominering till Planpriset 2018 i Sveriges 
Arkitekters årliga tävling. Motiveringen av juryn grundas i “En innovativ modell för 
hållbart stadsbyggande utvecklas, med Sege Park som bas. Den bygger på lokal 
delningsekonomi och socialt ansvarstagande” (Sveriges Arkitekter 2018). Projektet 
fokuserar till stor del på hållbarhetsaspekter för den sociala dimensionen av 
hållbarhet och anses därför relevant för denna studie. Tävlingsförslaget för Bjärred 



31

Delta har snarare varit en inspirationskälla på grund av dess motivering genom 
att sätta grönskan i första hand - det är grönskan som ska forma bebyggelsen och 
inte tvärtom. I tävlingsförslaget ligger fokus på en mängd aktiviteter som grönskan 
kan bidra till och även hur kompensation kan ske då värdefull jordbruksmark tas i 
anspråk för bebyggelse. 

Plandokumenten lyfter ett flertal intressanta aspekter av grönska i staden. För att förstå 
hur implementering av grönska i respektive område sker jämförs planprogrammen 
och tävlingsförslaget. Planprogrammen och tävlingsförslaget utgör även grunden 
för de teman och frågor som behandlas vid intervjuerna, detta för att få en djupare 
förståelse för de sociala aspekterna av grönska i respektive område.

3.3.1	Jämförelse	av	plandokument
Vid jämförelsen konstaterades att mål och strategier för grönskan motiveras och kan 
förstås genom att enbart studera dessa dokument. Efter jämförelsen identifierades 
och sammanställdes sex kategorier (se Figur 6); vision med projekten, definitionen 
av social hållbarhet, hur social hållbarhet uppnås, metod för säkerställande av 
grönska, mål med grönskan och strategi för måluppfyllelse. Detta är gemensamma 
kategorier som relaterar till denna studies syfte och som därmed är lämpliga att 
undersöka i jämförelsen. Tävlingsförslaget för Bjärred Delta har ingen information 
kring två av de utvalda kategorierna, detta kan dock bero på att det är just ett 
tävlingsförslag och inte ett planprogram. 

I kommande jämförelsen (se Figur 6) identifierades tre gemensamma teman som 
låg till grund för intervjuerna; urban grönska, gröna inslag och social hållbarhet. 
Denna studie fokuserar även på hur grönska kan implementeras i ett befintligt 
område, vilket inte nämns i någon av de jämförda dokumenten. Att detta tema inte 
omnämns beror på att alla tre projekt berör nybyggda områden. Trots detta anses 
det av författarna av denna studie som en viktig fråga att ta med från jämförelsen av 
plandokumenten till att inkludera i intervjuerna. 

Genom att jämföra plandokumenten kan likheter och skillnader samt motiveringar 
för olika val kring gestaltning och grönska identifieras. Detta har skett utifrån 
identifiering av nyckelord som är återkommande i alla tre dokument. Dessa nyckelord 
kommer sedan att användas för att ställas mot det som framkommer ur intervjuerna 
för att identifiera eventuella likheter mellan det som uttrycks i dokumenten och 
vad arkitekturprofessionen faktiskt lyfter fram under intervjuerna. De identifierade 
nyckelorden är: mångfald, sociala mötesplatser, grön, attraktivitet, länka samman, 
organiskt, hälsa och välmående, aktivitet och rekreation. 
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Figur 6. Jämförelse av plandokumenten

 Norra Djurgårdsstaden Sege Park Bjärred Delta 

Vision 

 
Norra Djurgårdsstaden präglas av 

mångfald och kontraster. Här finns en 
variation av stads- och naturmiljöer 
med olika karaktär och uttryck, från 
småskalig bostads- bebyggelse och 

natursköna omgivningar till hårt 
exploaterad och storskalig industri- 

miljö för hamn och 
energianläggningar. Här möts 

gammalt och nytt, stort och smått 
(Stockholm Stad 2017:11). 

 

 
I lugnets och gemenskapens Sege 

Park finns det gröna livet nära 
centrum. Sege Park är ett attraktivt 

område där boende och 
verksamheter finner gemensamhet 

kring odling och hållbara 
lösningar. Den kulturhistoriska 
miljön bevaras samtidigt som 

området är en teknologisk 
spjutspets (Malmö Stad 2015:6). 

 

 
Befintliga grönområden, målpunkter 

och bebyggelsestrukturer länkas 
samman med ett grönt delta. 

Grönskan, stråken och gatorna 
binder ihop och utgör allmänna 

platser, funktioner och målpunkter 
och formar mellanrum som fylls med 

bebyggelse. En organiskt formad 
struktur som prioriterar de allmänna, 

gröna värdena skapar en hållbar 
struktur med möjlighet att ge 
odlingsmarken ett fortsatt liv 

(ETTELVA, 2018a). 
 

Definition social hållbarhet 

 
Social hållbarhet är en viktig del av 

den hållbara utvecklingen. Det 
handlar om människor – hur de ska 

kunna leva bra, trygga liv och utifrån 
sina förutsättningar kunna förverkliga 

sina drömmar (Stockholm Stad 
2019). 

 

Den sociala hållbarheten fokuserar 
på människor och mjuka värden 

som demokrati, rättvisa, mänskliga 
rättigheter och livsstilar (Malmö 

Stad 2015:20). 
 

Omnämns ej 

Såhär uppnås social hållbarhet 

I stadsplaneringen handlar det om 
att bygga staden så att fler människor 
möter varandra i vardagen på trygga 

och trevliga platser, att 
genomströmningen i staden ökar 
samt att stadsdelar som idag är 

rumsligt/geografiskt segregerade 
knyts ihop med övriga staden 

(Stockholm Stad 2019). 
 

 
Forskning visar att tillit och 

medkänsla till andra individer är 
avgörande för den sociala 

hållbarheten. Kopplingen mellan 
den byggda miljön och tillit anses 
framförallt ligga i möjligheterna att 

stimulera till socialt deltagande 
genom att skapa mötesplatser av 
såväl spontan som planerad natur 

(Malmö Stad 2015:20). 
 

Omnämns ej 

Metod för säkerställande av 
grönska 

Grönytefaktor (Stockholm Stad 
2017:55). 

 
Patrik Grahns åtta parkkaraktärer 

(Malmö Stad 2015:26). 
 

Parkkaraktärer (ETTELVA 2018b:2).  

Mål med grönskan 

 
Utnyttja ekosystemtjänster för att 
bygga en resilient och hälsosam 

stadsmiljö. Utforma grönytor 
mångfunktionella för att möta 

kommande klimatförändringar bl.a. 
för att skapa goda livsmiljöer. Stärka 
de ekologiska sambanden i staden. 
Utveckla vattenområden. Planera för 
god tillgång till parker och områden 

med höga rekreations- och 
naturvärden. Utveckla 

ekosystemtjänster som bidrar till 
hälsa och välmående. Skapa goda 
förutsättningar för producerande 

ekosystemtjänster genom odling och 
återföring av stadens näringsämnen 

(Stockholm Stad 2017:55). 
 

	

Parken är en attraktiv 
stadsdelspark. Det finns åtta 
parkkaraktärer (artrik, rofylld, 

allmänningen, samvaro, rymd, 
viste, kultur/ historia, vild) i parken. 

Alla i Sege Park som vill har 
möjlighet att odla. Både boende 
och verksamheter har tillgång till 

odlingsplatser. Malmö stad 
erbjuder plats för kollektiv odling 

och odlingslotter för enskild 
odling. På bostadsgårdarna finns 
det plats för odling (Malmö Stad 

2015:26). 

 

Med utgångspunkt i den gröna 
strukturen har en planen formats. De 

gröna stråken och de allmänna 
platserna är dominerande. Gatorna 

har lagts för att knyta ihop de 
anslutande stråken på ett gent och 

logiskt sätt. Dock har gång- och 
cykelvägar prioriterats före gatorna 

för övriga fordon. Det centrala 
stråket har funktionen att bidra med 

aktiviteter och kvalitéer inom 
området samtidigt som det särskiljer 

de tidigare karaktärerna i Bjärred 
och Borgeby. Inom det gröna stråket 
finns ytor för dagvatten, rekreation, 
lek samt transport för gående och 

cyklister (ETTELVA 2018b:2). 

Strategi för måluppfyllelse 

 

Mångfunktionella grönytor. Träd och 
vegetation. Strategisk placering av 

grönytor för att stärka 
spridningssambanden. Lokal 

dagvattenhantering. Vegetation och 
markbäddar som fungerar som 

infiltration och fördröjning. 
Vegetation på tak och fasader. Gröna 

bostadsgårdar med goda 
ljusförhållanden och tillräcklig 

planteringsdjup. Möjlighet för odling 
(Stockholm Stad 2017:42-43) 

 

 
Insektshotell.  Fågelholkar. Skilja 

mellan privata/offentliga 
bostadsgårdar. Gröna väggar och 

tak. Fruktträd och bärbuskar.  
Möjlighet för odling både utomhus 

men också i växthus. Olika 
mötesplatser. Dagvatten för att 

bevattna odlingarna. Bevarande av 
värdefulla träd (Malmö Stad 

2015:21,26). 

 

Urban- och innovativ odling. 
Dagvattenhantering. Rekreation. 

Möjlighet för lek. Gröna 
mötesplatser. Ekosystemtjänster 

såsom upprätthållande av markens 
bördighet, vattenrening och 

klimatanpassning. Nya målpunkter 
och funktioner i nära samklang med 
park och natur. Gröna tak (ETTELVA 

2018b:2,4). 
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3.4 Intervju som metod

3.4.1	Val	och	definition
Studien bygger på en kvalitativ intervjustudie då denna metod ger tillgång till 
privilegierad information från informanterna. Privilegierad information tillhandahålls 
genom att arkitekten, med sin yrkesprofession, kan inneha information och tolkningar 
kring projekten som inte kan tillgås på annat sätt än genom intervju (Denscombe 
2009:232-233). I denna studie innebär detta att professionen har bakomliggande 
information kring exempelvis gestaltningsöverväganden eller intentioner med 
projekten som inte uttrycks i dokumenten. 

”Den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen från intervjupersonens 
synpunkt, formulera meningen i människors upplevelser, ta fram deras livsvärld, 
innan man ger sig in i vetenskapliga förklaringar” 

(Kvale & Brinkmann 2009:45) 

Genom att använda kvalitativ intervjustudie för datainsamling söker studien att 
förstå implementeringen av grönska i en befintlig stadsdel utifrån de utvalda 
informanternas synvinkel (Kvale & Brinkmann 2014:17) men även att identifiera 
eventuella likheter och skillnader mellan professionerna. Intervjuerna ska bidra till 
förståelse för hur arkitekten ser på grönskans värde kopplat till människors psykiska 
hälsa där arkitektens erfarenheter, känslor och attityder ska framgå.

I studien har semistrukturerade intervjuer tillämpats. Det innebär att vi som forskare 
har en förutbestämd lista med teman och tillhörande frågor som behandlas men 
är flexibla med vilken ordningsföljd teman och frågorna följer. Semistrukturerade 
intervjuer möjliggör för informanten att utveckla sina tankar, idéer och att tala mer 
utförligt om de teman som avses att behandlas. Under intervjuns gång, efter svaren 
som ges, har forskaren möjlighet att frångå listan och leda intervjun mot andra 
oplanerade men relevanta och viktiga teman (Bryman 2018:561-563; Denscombe 
2009:234-235). Den semistrukturerade intervjumetoden utgörs i denna studie av 
en personlig intervju där mötet med informanterna sker ansikte mot ansikte med 
en person åt gången. Detta görs för att kunna sätta sig in i en informantens tankar, 
idéer och synsätt (Dalen 2015:15; Denscombe 2009:234-235). De identifierade 
teman från jämförelsen av plandokumenten som behandlas vid intervjuerna är: 
urban grönska, gröna inslag, social hållbarhet och implementering i efterhand. 
Dessa ligger alla inom studiens syfte att undersöka. 

Med utgångspunkt från ANT är allt som existerar i världen uppbyggt av aktörer 
i konstant skiftande relationer till varandra som tillsammans skapar ett nätverk. 
Relationen mellan informanter och forskare har ingen högre hierarkisk ordning 
än någon annan relation (Ahn 2015:119; Latour 2015:65). Enligt ANT ses allt som 
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data under intervjutillfället eftersom aktörer tillsammans formar eller påverkar det 
som kommer fram under intervjun (Latour 2005:133; Yaneva 2009:282). Därmed 
skapas förståelse för hur och varför någon aktion sker eftersom alla aktörer i 
relation till varandra tillsammans konstruerar intervjun (Ahn 2015:122, 125; Latour 
2005:109). I denna studie kan det innebära att exempelvis arkitektens bakgrund 
eller den miljö där intervjun sker konstruerar intervjun. Intervjutillfället är ett nätverk 
som påverkas av olika aktörer som är föränderliga i tid och rum vilket även får 
följder när nya aktörer introduceras eller några inte anses göra någon skillnad i 
nätverket av den sociala händelsen, vilket forskaren själv avgör (Ahn 2015:121; 
Latour 2005:130). Därmed blir den data som intervjuerna genererar ett samspel 
mellan forskarna, informanterna, val av analysmetod, perspektiv och traditioner 
(Ahn 2015:127). Således kan inte materialet ses som vedertagen sanning utan som 
något betydelsefullt utifrån forskarens förståelse (Latour 2005:120). 

3.5 Urval av empiri

3.5.1	Rekrytering	av	informanter
Informanter valdes utifrån två aspekter; deras yrkesbakgrund som arkitekter samt 
arbete med de tre projekten: Norra Djurgårdsstaden, Sege Park och Bjärred Delta. 
För att orientera sig i intervjuprocessen och göra urval av informanter utgicks från 
personen och hens förväntade kompetens (Holstein 1995:41). I enlighet med 
samtyckesprincipen redogjordes för fullständig information kring studien med 
tillhörande syfte samt upplägg i samband med att mejl skickades ut till de tillfrågade 
(Bryman 2018:135). 

3.5.2	Insamling	av	empiri
Studiens resultat utgörs av tre semistrukturerade intervjuer av djuplodande karaktär. 
Intervjuerna genomfördes under april 2019. 

Figur 7. Urval av informanter

 

Kön Akademisk bakgrund Professionell bakgrund Relevant projekt 

Kvinna Landskapsarkitekt Landskapskontor (Privat sektor) 
Landskapskontor (Privat sektor) 

Norra Djurgårdsstaden 

Man Planeringsarkitekt 
Landskapskontor (Privat sektor) 

Arkitektkontor (Privat sektor) 
Stadsbyggnad/Arkitektkontor (Privat sektor) 

Bjärred Delta 

Kvinna Landskapsarkitekt Stadsbyggnadskontor (Kommunal sektor) 
Stadsbyggnadskontor (Kommunal sektor) 

Sege Park 
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3.5.3	Genomförande
Informanterna ställde frivilligt upp på intervjun och tillfrågades via mejl där även all 
information om genomförandet samt studiens syfte presenterades. Urvalet gjordes 
genom att en arkitekt från vardera av de studerade projekt - Norra Djurgårdsstaden, 
Sege Park och Bjärred Delta - tillfrågades. De få informanterna anses vara tillräckliga 
till antalet för att kunna jämföra och identifiera eventuella likheter och skillnader i 
informanternas svar (Bryman 2018:484-485). 
 
Intervjuerna följde utvalda teman kopplade till studiens syfte med tillhörande öppna 
frågor (se Bilaga 1). På grund av dess semistrukturerade karaktär gavs informanten 
möjlighet till oplanerade följdfrågor. Inledningsvis fick varje informant presentera 
sig själv genom att tala om sin akademiska och professionella bakgrund för att sedan 
ledas vidare mot frågor kopplade till det specifika projektet samt grönska i staden 
i mer generella termer. Platsen för intervjutillfällena skedde på informanternas 
arbetsplatser. Detta för att den, för informanten, trygga miljön skulle bidra till ett 
friare samtal mellan båda parterna.

Intervjuerna spelades in på en ljudfil för att sedan transkriberas, vilket enligt Bryman 
(2018:420-421) är viktigt vid semistrukturerade intervjuer. Detta underlättar 
för intervjuaren att uppfatta vad informanten säger men även hur informanten 
uttrycker sig (Bryman 2018:428). De kvalitativa semistrukturerade intervjuerna 
innebär en dubbel tolkningsprocess till studiens fördel. När själva samtalet äger 
rum mellan informanterna och intervjuaren sker tolkningen direkt knutet till den 
specifika tidpunkten av intervjutillfället. De transkriberade intervjuerna står sedan 
för sig själva, åtskilda från intervjutillfället vilket kan leda till att annat kan uttolkas 
från samma empiri (Dalen 2015:72-73).

3.6 Analytiskt tillvägagångssätt

Med aktör-nätverksteori som metodansats har materialet analyserats och tolkats för 
att identifiera vilka aktörer som finns i nätverket, vad för intressen aktörerna har samt 
vilken effekt det får i det studerade nätverket (Ahn 2015:126–127). I denna studie 
handlar det om restorativa miljöers nödvändighet för människors välbefinnande 
och psykiska hälsa. 
 
Steg ett av analysen innebär att studiens relevanta dokument för de tre projekten 
och tidigare insamlat material, som redogörs för i kapitel 2, har analyserats genom 
identifiering av fyra teman som legat till grund för den kvalitativa intervjustudien. 
De fyra identifierade teman är grönska i staden, mindre gröna inslag, hållbarhet 
och implementering i efterhand och är de som ursprungligen format de 
semistrukturerade intervjuerna. Utifrån intervjuernas semistrukturerade utformning 



36

har förståelse skapats för mer än vad människan gör med det materiella utan även 
vad det materiella gör med människan och andra aktörer. De semistrukturerade 
intervjuerna har möjliggjort för informanten att utveckla sina tankar och idéer och 
därmed även skapat en bredare beskrivning som sedan mynnat ut i identifiering av 
såväl mänskliga som materiella aktörer i det studerade nätverket (Ahn 2015:123, 
126). Genom identifiering av ord och begrepp kopplat till dessa fyra teman har 
jämförelser utförts på de olika projektens och informanternas mål, vision och 
definition av gröna inslag. Begreppen har identifierats av studiens författare och 
har påverkats av perspektiv samt val av insamlingsmetod, i detta fall intervjuer. 
För att anses vara en aktör i nätverket ska varje identifierad aktör vid något tillfälle 
passera “obligatory passage point” (Callon 1986:196, 203). Obligatory passage 
point innebär i denna studie att restorativa miljöer är nödvändiga för människors 
välbefinnande och psykiska hälsa i staden. Innan intervjuerna tolkades utifrån ANTs 
tre steg transkriberades materialet. Genom transkribering har nyckelord och aktörer 
kopplade till de fyra teman kunnat identifierats för att skapa förståelse för individers 
beteende och handling (Ahn 2015:125; Kvale & Brinkmann 2009:241–242). I 
praktiken skedde dock steg ett av analysen i två steg, under och efter intervjuerna. 
Det sker ständigt en kodning under intervju, både av intervjuare och informant, då 
intervjuaren kodar en förförståelsehorisont inom ämnet, vilket intervjun baseras på, 
i detta fall de fyra framtagna teman. Informanten i sin tur kodar ständigt frågorna 
under intervjun då informanten blivit introducerad till teman och reflekterar kring 
sina svar (Holstein 1995:123–124). Vidare fortsatte en identifiering som baseras på 
meningar från intervjuuttalanden via transkribering som innebär att nya aktörer kan 
identifieras och därmed även förändra nätverket som undersöks (Ahn 2015:121). 

Figur 8. De olika aktörerna som ingår i nätverket
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Steg två utgörs av att identifiera vilken roll varje identifierad aktör har i denna 
studies nätverk, vad de gör och varför.  Detta gjordes genom att beskriva varje 
aktörs intressen i text utifrån de jämförelser som utfördes i steg ett (se Figur 9) (Ahn 
2015:126). 

Figur 9. De olika aktörerna som ingår i nätverket tillsammans med deras intressen

3.7 Design som metod

Konstnärlig forskning eller forskning som drivs av design har uppmärksammats 
inom arkitektur- och designdiskussionen på grund av att det finns behov av 
en mer forskningsdriven praktik. Forskning ska ta tillvara på den specifika 
kunskapsutveckling som sker i samband med designprocesser och experimentella 
designprojekt. Forskningen syftar till att både texter och skrivande betraktas som 
designmaterial (Grillner, Glembrandt & Wallenstein 2005:6). Skrivandet betraktas 
sedan “[...] som ett unikt verktyg för att kritiskt formulera och kommunicera de insikter 
som nås i det konstnärligt experimentella forskningsprojektet” (Grillner, Glembrandt 
& Wallenstein 2005:8). 

Design som metod används i denna studie som ett verktyg för att förstå hur en 
restorativ miljö kan gestaltas. I samband med att designen utgår från både 
forskningsöversikt och teoretiska utgångspunkter, tillsammans med de utvalda 
studerade projekten och intervjuerna, innebär detta att metoden blir tvåfaldig; dels 
akademisk design men också design som baseras på ett fall. Detta görs genom 
skissarbete där utgångspunkten är de sex karaktärerna från forskningsöversikten; 
artrikedom, rymd, allmänning, lustgård, vildhet samt rofylldhet (se Figur 4). 
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uppfyllas 
genom design

Öka kunskapen om 
restorativa miljöer 

Hur restorativa 
miljöer kan bidra till 
avkoppling från en 
stressig vardag
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Karaktärerna kan sedan kombineras genom principerna avstånd, mängd, 
placering och skala för att skapa rumslighet. Designen ämnar att undersöka hur 
karaktärerna kan kombineras för att skapa ett grönt nätverk. Detta kommer sedan att 
exemplifieras genom generella verktyg för implementering av grönska men också 
genom att påvisa hur de kan implementeras på den utvalda platsen, Varvsholmen. 
Designarbetet identifierar vilka materiella ting som kan ingå i nätverket för en 
restorativ miljö. Dessa materiella ting kan sedan kombineras på olika sätt för att 
skapa en restorativ miljö. Detta ska leda till att nätverket sluts, inom ANT kallat för 
black box, där nätverket anses självklart av såväl landskaps- som planarkitekter. 

3.8 Metodologisk diskussion 

Fördelar med en kvalitativ intervjustudie är att den ger studien ett djup vilket kan 
leda till att forskaren får insikt i människors åsikter, uppfattningar, känslor och 
erfarenheter. Detta beskriver syftet med intervjuerna i denna studie eftersom 
studien ämnar att förstå arkitekturprofessionens överensstämmande samt skilda 
intentioner med planering av gröna inslag, således deras individuella uppfattningar 
och erfarenheter (Denscombe 2009:232). Eftersom författarna av denna studie och 
informanterna verkar inom samma profession leder detta till att vi som forskare 
har en förförståelse eller en förståelsehorisont för det ämne som intervjuerna ska 
behandla. Vid analys av materialet är det svårt för forskaren att bortse från en sådan 
förförståelse. Istället för att förlita sig på sin förförståelse bör forskaren använda 
den på ett sådant sätt så den inger största möjliga förståelse för informantens 
upplevelse. Om forskarna är partiska i sin analys av materialet kan detta skapa ett 
material där vissa intressen förespråkas framför andra och viktiga faktorer bortses 
från eller missas. Att vara planarkitekt i denna studie där den egna professionen 
är föremål för undersökningen kan medföra att det som väljs att lyftas fram av 
författarna av denna studie påverkas av hur författarna vill framställa sin egen 
profession. Forskarens uppgift är att ta in det som informanten säger men samtidigt 
inte enbart passivt ta emot den information som ges. Att lyssna och få informationen 
till sig innebär en skapande process. Intervjumaterialet behöver komma från 
informanten men forskaren är tvungen till att tolka informationen. Tolkningen kan 
utgå från det informanten exakt uttalar men behöver också utvecklas i en dialog 
mellan forskare och det empiriska materialet. I denna dialog kommer forskarens 
egen förförståelse, i symbios med aktuell teori för studien, påverka hur intervjun 
tolkas, i detta fall utifrån ANT. Denna tolkning förs samman av forskaren med annat 
empiriskt material och forskaren är även länken som skapar relationen mellan allt 
material (Bjereld, Demker & Hinnfors 2018:11-12; Dalen 2015:17). 

Informanternas svar under intervjuerna kan ha formats av exempelvis kön eller 
relevanta projekt informanten har jobbat med, då detta är faktorer som kan 
påverka människors kännedom och upplevelse av hur den sociala världen är 
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konstruerad (Seale 2012:213). Därför har också informanterna fått svara på frågor 
kring deras bakgrund för att vara transparent med att detta skulle kunna påverka 
svaren. På grund av att intervjuer är tidskrävande kan ofta endast ett fåtal personer 
intervjuas. Detta leder till att intervjustudier kan kritiseras för att inte vara tillräckligt 
omfattande för syftet. I studien anses de tre arkitekternas åsikter representativa 
för sin profession, dock gör detta att representativiteten och validiteten kan 
ifrågasättas (Seale 2012:533). I denna studie har tre arkitekter valts ut att intervjuas, 
främst med tanke på tidsomfattningen men också för att detta antal anses kunna 
spegla professionens tankar och innehålla tillräckligt empiriskt material. Även de 
tre utvalda projekten som har legat till grund för intervjustudiens struktur kan ha 
inneburit begränsningar då plandokumenten är anpassade för tre specifika platser 
med olika förutsättningar.

Under intervjuerna har inte någon specifik ordningsföljd på frågorna tillämpats 
utan frågorna har anpassats och ändrats under intervjuernas gång men även 
under studiens gång. Detta har mynnat ut i möjligheten att ställa andra, för arbetet 
relevanta frågor. Metodens process att samtidigt bearbeta, tolka och analysera 
har skapat nya möjligheter för studiens undersökning eftersom öppenhet för 
oförutsedda omständigheter som har kunnat skjuta studien i rätt riktning och som 
annars inte hade kommit fram vid en mer bestämd process, har funnits (Dalen 
2015:32). För att säkra undersökningens relevans och att viktiga frågor för studiens 
syfte besvaras har centrala teman, tillsammans med underliggande frågor, tagits 
fram: bakgrundsinformation om informanten, social hållbarhet, urban grönska, 
gröna inslag och implementeringen av grönska i efterhand (Dalen 2015:35). 
 
Före första platsbesöket på Varvsholmen definierades geografiska gränser, en site 
för platsen som skulle inventeras. Väl på plats och efter att en tydligare definition 
av vad gröna inslag i denna studie skulle omfatta, har detta område förminskats då 
en större närliggande grön ö bortsågs från eftersom den ansågs vara för stor för att 
inrymmas inom avgränsningen gröna inslag < 50 m2. Själva huvudön Varvsholmen 
ansågs också inrymma tillräckligt stor yta för att skapa en heltäckande bild av 
platsen (nätverket) som inryms i studien.

3.8.1	Kritik	mot	aktör-nätverksteori
En kritik som riktas mot aktör-nätverksteori rör symmetriregeln och att regeln inte 
är en etisk position. Den etiska positionen innebär att ANT inte positionerar sig 
kring vad som är rätt och fel utan att det snarare är ett analytiskt förhållningssätt. 
Identifieringen av vilka aktörer som kan ingå i nätverket finns det inget rätt eller fel 
kring vilket visar på den kritik riktad mot ANTs etiska position. Även om det enligt 
ANT anses att materiella och mänskliga aktörer har samma värde är det inte så att 
människan kan likställas med ett föremål. Människor innehar speciella egenskaper 
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och förmågor, exempelvis intentioner, känslor och tankar. Poängen med denna 
regel är istället att det går att uppmärksamma lika unika egenskaper hos materiella 
ting i omgivningen för att sedan kunna beskriva och förstå alla aktörers unika 
egenskaper och vad det får för betydelse om dessa kopplas samman med andra 
aktörer i ett nätverk (Ahn 2015:124). En annan kritik mot ANT är att det genererar 
överkomplicerade och onödiga beskrivningar av praktiker utan att egentligen 
ge en förklaring till varför dessa utvecklats som de gjorts (Latour & Wennerholm 
1998:175). Latour förklarar detta genom att behovet av att dela upp kunskap mellan 
empiri och teori inte finns, det finns ingen meningen i att dela upp kunskap mellan 
hur något görs och varför (Latour & Wennerholm 1998:175-176). I denna studie 
har författarna upplevt svårigheter kring att förstå hur och varför nätverk existerar 
på olika nivåer, i olika skalor. Dock, desto längre studien har fortgått desto mer har 
författarna förstått hur ANT kombineras på olika skalnivåer och att allt består av 
nätverk, inte enbart det som tidigare för författarna varit uppenbart.  
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I detta kapitel presenteras och analyseras resultaten som intervjuerna och 
de studerade dokumenten mynnat ut i. Resultaten ställs sedan mot tidigare 
forskning samt den teoretiska utgångspunkten. Detta görs för att undersöka 
hur gröna inslag kan implementeras i en befintlig stadsdel och designas, 
dels för att människan ska uppnå restorativa värden, men också för att 
akitekturprofessionen ska få sina intressen tillgodosedda.

4.1 Sammanställd analys

Syftet med designen är att undersöka hur alla aktörer i nätverket kan passera 
obligatory passage point, alltså en enighet om nätverkets existens och nödvändighet 
(se Figur 8 & 9). Utifrån detta består inte nätverket längre av enskilda aktörer utan 
blir en black box genom en samförståelse och enighet mellan de olika aktörerna 
i nätverket. Ur intervjuerna har det identifierats att det finns en oenighet mellan 
landskapsarkitekterna och planarkitekten angående grönska i staden. 

“Skapa olika rum genom häckar och med trädramar” (Landskapsarkitekt 1)
“Tydlig gräns mellan offentliga och privata ytor” (Landskapsarkitekt 2)

“Olika funktioner eh, från idrott till bara kunna promenera, bara kunna sitta”
“Större gröna rekreativa ytor” (Planarkitekt 1)

(se Figur 10)

Landskapsarkitekterna menar att grönskan i staden ska skapa rumslighet medan 
planarkitekten menar att grönska ska bidra till fysiska aktiviteter av pulshöjande 
karaktär och passiva upplevelser. Ur detta tolkas att det är svårare att enrollera 
planarkitekten i ett nätverk enligt ANT, eftersom en restorativ miljö syftar till 
återhämtning och vila och fokuserar därmed inte på de aktiviteter som planarkitekten 
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menar. Planarkitekten tenderar att fokusera mer på att grönskan ska bidra till fysisk 
aktivitet av pulshöjande karaktär såsom exempelvis idrott, vilket kräver högre 
engagemang från individen samt mer riktad uppmärksamhet.

Grönskan kan som tidigare nämnt utgöras av terapiträdgård, stadsdelspark, 
fickpark, växthus, träd, gröna tak och gröna väggar (Cooper Marcus et al. 1998:89-
90; Cooper Marcus 2001:67; Stigsdotter & Grahn 2002:60, 68; Wingren 2015:121). 
Ur intervjuerna med landskapsarkitekterna tillkom flera begrepp som kan adderas 
till dessa: gröna mötesplatser där människors kan träffas genom exempelvis urban 
odling; även enstaka sittplatser som ska möjliggöra för avkoppling och inramning 
där människan inte behöver känna sig uttittad eller synlig; tydliga rumsbildningar 
genom träd eller buskar; skillnad mellan gård och allmän platsmark samt pergolas. 
Genom intervjun med planarkitekten framkom andra begrepp som kan adderas 
till förståelsen av grönska. Dessa begrepp är; större gröna rekreativa ytor, förlägga 
funktioner så det hamnar i bra förhållande till grönska och att en grönyta ska fungera 
som ett område som inte bara är bra för människor utan också för olika växter och 
djur. Planarkitekten menar också att det ska finnas många tillgängliga grönytor så det 
kan råda en valfrihet kring vilken grönyta individen vill vända sig till. Planarkitekten 
uttryckte under intervjun att grönskans fokus är att den ska erbjuda någon form av 
fysisk aktivitet, som exempelvis idrott eller möjligheten för promenad eller enbart 
sitta ner och läsa. Det planarkitekten avser här motsätter författarnas avgränsning för 
vad en restorativ miljö ska erbjuda människan. Delvis överensstämmer det på grund 
av möjlighet att enbart sitta ner och läsa, men att grönska ska erbjuda exempelvis 
idrott eller annan fysisk aktivitet överensstämmer inte med vad författarna i denna 
studie menar att en grön miljö med restorativa värden ska bidra till. Detta motiveras 
av författarna genom att människan själv behöver ha ett stort engagemang för att 
någon fysisk aktivitet ska ske (se Figur 5) samt att den riktade uppmärksamheten 
som aktiviteten kräver påverkar koncentrationsförmågan. Det krävs en insats från 
människan själv och även ofta i samverkan med andra människor. En restorativ miljö 
ska enligt denna studie möjliggöra för människan att enbart sitta ner och beskåda 
träden eller andra gröna element och det ska inte krävas mer engagemang för 
människan. På grund av den stressiga vardag vi lever i anser författarna av denna 
studie att det finns ett stort behov av miljöer där människan enbart kan vara, inget 
större engagemang än så ska krävas för att en miljö ska bidra till restorativa och 
återhämtade värden för individen. 
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Figur 10. Sammanställning av de semistrukturerade genomförda intervjuerna tillsammans med likheter mellan vad som framkom under 
intervjuerna och de utvalda studerade dokumenten 
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Ur jämförelsen av plandokumeten (se Figur 6) identifierades följande nyckelord: 
mångfald, sociala mötesplatser, grön, attraktivitet, länka samman, stråk, organiskt, 
tillgång, hälsa och välmående, aktivitet och rekreation. Efter jämförelsen med det 
som framkommit under intervjuerna kvarstår följande likheter: sociala mötesplatser, 
grön, stråk, aktivitet, tillgång och rekreation (se Figur 10). Dessa nyckelord kommer 
vidare att användas för att utveckla en modell för platsinventering (se Figur 12). 

Designen syftar till att testa om en restorativ miljö kan utformas så att alla aktörer 
inom nätverket får sina intressen eller mål uppfyllda. För att förstå vilka intressen 
det är som ska uppfyllas har alla aktörers intresse i nätverket identifierats. Som 
utgångspunkt för designarbetet har studiens författare, landskapsarkitekter, 
planarkitekten, medborgarna, andra forskare, platsen och designelement satts in i 
ett nätverk enligt ANT. Alla aktörer inom nätverket har egna intressen som behöver 
tillgodoses för att ingå i nätverkets black box (se Figur 9). 

För att kunna förstå hur allas intressen kan uppfyllas genom begreppet restorativa 
miljöer inleds designarbetet med en tolkning av Grahns sex parkkaraktärer 
tillsammans med principer för rumsbildning som skapar olika karaktärer. Detta 
ska sedan användas som en verktygslåda - metod för implementering av grönska. 
Vidare ska designen utgå från platsen Varvsholmen samt den verktygslåda som 
utvecklats av författarna själva. För att designen ska vara förankrad i platsen 
genomförs en falldesign där Varvsholmen i Kalmar är det utvalda fallet. Designen 
ska dels genom platsinventering undersöka var mindre gröna inslag (små 
nätverk) kan implementeras på Varvsholmen men också identifiera vad det finns 
för förutsättningar med att implementera gröna inslag i efterhand på en befintlig 
stadsdel. 

Verktygslådan syftar till att identifiera olika element som kan bidra till grönska på 
platsen och inbjuda till olika aktiviteter av passiv karaktär. Elementen ska sedan 
kombineras på olika sätt och således medföra att en restorativ miljö skapas. Dessa 
element är också aktörer i ett eget nätverk inom ANT. Detta eftersom nätverk 
existerar på olika nivå och allt är uppbyggt av nätverk enligt ANT. Elementen ska 
enrollera människor till att exempelvis sätta sig ner eller främja någon annan passiv 
aktivitet så att återhämtning av koncentrationsförmågan kan ske. Detta med hjälp 
av aktörerna som ingår i nätverket. De olika elementen som sedan identifierats 
kommer även testas via design och implementering på Varvsholmen. Detta sätt 
att arbeta innebär att fallet Varvsholmen hela tiden finns med i designen där vi 
som forskare ständigt går in och ur fallet. Detta medför att inte enbart platsbunden 
design kommer att genomföras utan även mer generella designprinciper kommer 
att utvecklas. 
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4.2 Site-görande & platsinventering av Varvsholmen

4.2.1	Site-görande	
Site-görande innebär i denna studie att författarna utgår från stadsdelens 
karaktäristiska drag (Kahn & Burns 2005:xii). Siten ska vara ett relativt nybyggt 
område, ligga centralt placerad i en stad samt upplevas ha en avsaknad av grönska 
utifrån platsbesök och kartmaterial. Varvsholmen i Kalmar anses uppfylla dessa krav 
och är därför den här studiens utvalda fall. 

För att kunna förstå var gröna inslag kan implementeras på Varvsholmen har site-
görande varit det första steget i platsinventeringen och gröna omkringliggande 
stråk har identifierats. Detta har gjorts för att kunna knyta samman Varvsholmen 
till omkringliggande områden, skapa en mer sammanhållen grönstruktur och 
identifiera vilka förutsättningar platsen har. Utifrån ANT innebär platsens materiella 
och mänskliga aktörer en inverkan på det nätverk som studien syftar till att 
undersöka och därmed anses en grundläggande platsinventering av platsen och 
kringliggande miljöer relevanta för denna studie.
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Site-görande med tillhörande plangräns där implementering av grönska ska ske
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4.2.2	Sitebilder
Bilder tagna av studiens författare på Varvsholmen under mars och april 2019. 
Se Bilaga 3 för bildernas placering på siten. 

Bild 1. Trappa som leder upp till en höjddepå
Bild 2. Innegård uppe på höjddepå
Bild 3. Verksamhetsområde på Varvsholmen
Bild 4. Gångstråk längs vattnet

1. 2. 

3. 

4. 
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Bild 5 Inkilning med vatten i området tillsammans med gångbrygga.
Bild 6. Kalmars ikonbyggnad Läppstiftet
Bild 7. Hur vattnet tillgängliggörs på Varvsholmen
Bild 8. Hela området omges av kaj
Bild 9. Gamla Varvsbyggnader som idag har ny användning
Bild 10. Rälsen gör sig påmind som historiskt objekt

5. 6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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Bild 11. Husfasader längs kajen
Bild 12. Bro sammanlänkar de närliggande öarna
Bild 13. Vy från närliggande ö över Varvsholmen
Bild 14. Mötesplats på Varvsholmen
Bild 15. Bred kaj vilken medför ett kargt intryck
Bild 16. Sittplats i stadsdelsparken

11. 

12. 

14. 

15. 

16. 

13. 
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4.2.3	Förutsättningar	och	platsinventering
Inför platsinventering på Varvsholmen studerades gällande detaljplaner i 
området för att ta reda på hur mycket av grönskan inom området som är reglerad. 
Planbestämmelserna av allmän plats: TORG, KAJ och GATA innebär nödvändigtvis 
inte att grönska inte får uppföras, men enbart få gröna inslag har i dagsläget 
uppförts på dessa områden. Detta ger platsen ett avskalat intryck och bidrar till 
att området upplevs ha en avsaknad av grönska. Detaljplanerna kan också visa 
vad som är privat eller offentlig mark. Utan att författarna förstår vad som är privat 
och offentlig mark är det svårt att visa var grönska kan implementeras, eftersom 
grönskan ska vara tillgänglig för alla och behöver således placeras på offentlig 
mark. Vid identifiering av potentiella utvecklingsområden på Varvsholmen har 
detaljplaner använts för att förstå framtida intentioner med platsen. Enligt Plan- och 
bygglagen [PBL] (SFS 2010:900, 1 kap. 1 §) ska bestämmelser om planläggning 
av mark och vatten samt byggande verka för allmänhetens bästa. Det kan anses 
som att mer grönska i området kan verka för allmänhetens bästa men på grund av 
denna studies avgränsning av gröna inslags storlek innebär det svårigheter med 
reglering av mindre gröna inslag i detaljplan.

Karta över gällande detaljplaners intentioner med platsen.

BOSTAD anvisning i detaljplan

PARK anvisning i detaljplan

TORG anvisning i detaljplan
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Ur forskningsöversikten har sex karaktärer identifierats (se Figur 4) som anses 
kunna kopplas till restorativa miljöer och människors möjlighet till återhämtning 
av koncentrationsförmågan från en stressig vardag (Kaplan & Kaplan 1989:192, 
195; Stigsdotter & Grahn 2002:63, 65). Vid urval av vad som behöver inventeras på 
platsen har likheter mellan intervjuerna och plandokumenten samt de identifierade 
nyckelorden använts som stöd för att utveckla modellen för platsinventering (se 
Figur 10). 

Eftersom ANT har använts som metodansats i denna studie ingår både materiella 
och mänskliga aktörer i nätverket (Ahn 2015:115; Latour 2005:36-37). Människans 
stressnivå sträcker sig bortom den mänskliga kroppen och för att en individ ska 
kunna återhämta sig i en grön miljö behöver miljöerna innefatta flera av de sex 
karaktärerna. Detta krävs för att kunna uppfylla olika individers behov och begär 
(Kaplan & Kaplan 1989:183-185; Stigsdotter & Grahn 2002:65–66). Därmed är 
karaktärerna aktörer som påverkar koncentrationsförmågan och stressnivån hos 
människor. 

Nedan följer en modell för platsinventering utvecklad av författarna till denna 
studie utifrån tidigare forskning, restorativa miljöer samt genomförda intervjuer och 
studerade dokument. Detta har mynnat ut i tio teman (se Figur 11) som identifierats 
av författarna och bygger på tidigare forskning om miljöernas innefattning av känsla 
av kontroll, variation, flexibilitet och visuell koppling (Brigham 2007b:355; Cooper 
Marcus et al. 1998:90-92; Ulrich 2001:53-54; Wingren 2015:121,124). 
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Figur 11. Modell för platsinventering.
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Genom att identifiera planområdets rumslighet som öppna och slutna rum samt 
mindre grönytor, kan variation i storlek innebära uppfyllelse av karaktärer som 
rofylldhet, allmänning och lustgård. Med slutna gröna miljöer erbjuds en lugn 
och innesluten trygg plats där människan kan känna kontroll över platsen eller 
situationen medan en öppen grön miljö möjliggör olika aktiviteter. Ur intervjuerna 
uppkom även att det ska finnas tydliga övergångar mellan gård och allmän 
platsmark (Landskapsarkitekt 1, Landskapsarkitekt 2). Grönska ska möjliggöra att 
sitta ner eller genomföra någon aktivitet (Planarkitekt 1). Topografin ska erbjuda ett 
harmoniskt varierat landskap för att kunna bidra med överraskningar, mystik samt 
väcka nyfikenhet och därmed uppfylla karaktären för vildhet. Topografin kan också 
bidra till att “det ska finnas tydliga rumsbildningar” (Landskapsarkitekt 1). Med 
identifiering av vegetation kan variation i art samt skala och textur identifieras. En stor 
mångfald i art kan bidra till artrikedom samtidigt som dessa kan rama in rummet och 
skapa en trygg och innesluten lustgård. Genom detta kan även visuella kopplingar 
av träd- och buskarter identifieras vilket skapar harmoni och balans. “Träden är ju 
exceptionellt viktiga” (Landskapsarkitekt 1). Stråk kan bidra till att uppfylla kriterier 
för allmänning och vildhet, detta eftersom raka eller slingade stråk kan bidra till 
att väcka en nyfikenhet och erbjuda överraskningar med omedvetenhet om vad 
som väntar runt nästa kurva. De olika identifierade markmaterialen skapar rum 
i utomhusmiljön. Vatten kan erbjuda estetiska utblickar eller inbjuda till njutbara 
vyer, vilket således kan kopplas till karaktären rofylldhet. Ljudnivån påverkar främst 
karaktären rofylldhet eftersom ljud i bakgrunden kan uppfattas som störande då 
människan söker tyst och lugn. “Ju mer staden byggs desto mer kommer folk märka 
att det, ytor där de kan dra sig undan, uppleva nåt annat än bilar, tutor” (Planarkitekt 
1). Objekt i området kan kopplas till karaktärerna vildhet, rofylldhet, rymd och 
lustgård. Beroende på vilken karaktär objektet är av kan den bidra till exempelvis 
möjlighet att sitta ner och beskåda sin omgivning. Det kan handla om ett historiskt 
objekt som väcker nyfikenhet eller ett föremål som gör att platsen känns som 
ens egen och möjliggör tyst och lugn. Objekt med kulturella aspekter är viktiga, 
exempelvis alléer (Landskapsarkitekt 2). Skötsel bidrar till en helhetsuppfattning av 
området och kan således kopplas till flera karaktärer. Om området upplevs skräpigt 
kan det störa då människan vill vara för sig själv och tänka bort besvär i vardagen. 
Det kan således kopplas till rofylldhet och rymd. Människor och rörelse kan främst 
kopplas till karaktären allmänning då denna plats kan erbjuda aktiviteter vilket med 
fördel kan genomföras i grupp. Hur människor rör sig på platsen kan också ge en 
uppfattning om var gröna inslag bör implementeras för att flest människor ska kunna 
ta del av dessa och skapa en mötesplats: “Sociala mötesplatser är viktiga gröna 
inslag” (Landskapsarkitekt 1); “Platser att samsas kring och vara på” (Planarkitekt 1); 
“Gott om mötesplatser” (Landskapsarkitekt 2). Sol och skugga ska visa var de gröna 
inslagen ska implementeras för att hamna i attraktiva sollägen. 
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Genom inventeringen och sedan analys av kartorna ämnar författarna av denna 
studie att identifiera var små nätverk kan etableras på Varvsholmen men också att, 
utifrån platsen, undersöka vilka förutsättningar det finns för att implementera gröna 
inslag i efterhand på en befintlig stadsdel.
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4.3 Prövande strategier för implementering av grönska i 
ett befintligt område

Platsinventeringen (se Figur 11) ligger till grund för att förstå var implementering 
av gröna inslag i området är lämplig vilket studien kommer återkomma till senare. 
Platsinventeringen verkar också som analysverktyg för att kunna identifiera 
förutsättningar med implementering av gröna inslag på ett befintligt område. 

Med hjälp av de förutsättningar som identifierats på Varvsholmen har generella 
strategier utarbetats för hur implementering i efterhand kan ske, som en del av 
en experimentell design. Genom användning av analysverktyget har tolv prövande 
förutsättningar identifierats för att kunna utvärdera och anpassa den planerade 
grönskan till den specifika platsen. Detta gör att grönskan blir en del av platsen 
och därmed kan bidra med restorativa värden för människan. Det framtagna 
analysverktyget är baserat på Varvsholmen och således platsbundet, dock finns det 
möjlighet att applicera principerna på andra befintliga miljöer. 

Förutsättningar med implementering av grönska vid redan bebyggt område: 
Varvsholmen

Jorddjup:
Utan tillräckligt jorddjup kan inte träden 
växa eller ta upp tillräckligt med vatten 
för överlevnad. 

Bebyggelsen begränsar och ger ramar:
Eftersom Varvsholmen i dagsläget är 
bebyggt med både bostäder, kontor 
och service begränsar detta utrymmet 
var grönska kan implementeras. 
Bebyggelsen sätter upp ramar som 
grönskan behöver förhålla sig till.
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Markbeläggning: 
Det finns en stor andel hårdgjord 
yta i området. Detta begränsar 
var grönska kan planteras. Dock 
finns det även möjligheter med 
att byta ut markbeläggningar mot 
genomsläppliga material för att 
kunna bidra till att grönskan får 
den vattenmängd den behöver.

Vatten:
Varvsholmen inringas idag av vatten 
vilket medför stora kvalitativa värden 
till området med exempelvis estetiska 
utblickar. Även om vattnet medför 
kvalitéer begränsar det även utrymmet 
som omger ön. Vattnet erbjuder stor 
möjlighet att i större utsträckning ta 
tillvara på denna genom exempelvis 
kanaler. Det finns också en estetiskt 
fråga kring vattnet där en utvärdering 
behöver göras kring vad som passar 
vid kusten då det ger en viss karaktär till 
området. 

Skugga:
Bebyggelsen ger skugga under 
vissa tider på dygnet, detta medför 
att vissa placeringar är mer eller 
mindre fördelaktiga för grönska.

Anspråkstagande:
För att kunna implementera mer grönska 
på Varvsholmen kräver detta att mark 
eller funktioner tas i anspråk. Det finns 
också svårigheter kring att inkorporera 
den gamla grönskan med den nya 
på grund av begränsade möjligheter 
att skapa ett kuperat landskap samt 
påverka växtcykler för exempelvis träd 
eller buskar.
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Människors inställning: 
Människor kan vara benägna 
att motsätta sig förändring och 
implementering av grönska 
på Varvsholmen innebär en 
förändring. 

Detaljplan:
Detaljplan kan begränsa var det finns 
möjlighet att implementera grönska på 
platsen.

Topografin:
Eftersom Varvsholmen är byggt 
på delvis utfyllnadsmark finns 
det topografiska begränsningar. 
Det kan finnas svårigheter med 
rumsbildning då detta kan kräva ett 
mer kuperat landskap. Samtidigt 
finns det goda möjligheter att 
med grönskan skapa ett kuperat 
landskap genom utfyllnadsmark. 

Outnyttjade ytor:
Flera delar av Varvsholmen är i dagsläget 
i princip tomma. Detta ger möjligheter 
till implementering av grönska utan 
att ta funktioner eller utnyttjad mark i 
anspråk. 

B
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Lättare med utvärdering:
På grund av att området är så gott 
som färdigbyggt och människor 
har bott i området en längre tid 
finns det större möjlighet för 
människor att utvärdera vad de 
faktiskt saknar i området. 
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Följande kapitel redogör för en verktygslåda som metod för implementering 
av gröna inslag vilket även utgör en del av studiens syfte. Verktygslådan är 
utformad för att möjliggöra att alla aktörer får sina intressen uppfyllda och 
enrolleras i nätverket enligt ANT (se Figur 9). 

Denna verktygslåda kan kombineras i mängder av varianter och det finns 
således inte något rätt eller fel sätt att kombinera karaktärerna och principerna 
för rumsbildning på. Verktygslådan syftar snarare till att ge riktlinjer för 
implementering av gröna inslag. Verktygslådan bygger på författarnas 
tolkning av Patrik Grahns sex parkkaraktärer samt kriterier för rumsbildning 
baserat på studiens forskningsöversikt. Verktygslådan kommer i en senare 
del av denna studie att appliceras på Varvsholmen och således att föreslå 
hur metoden kan användas för att skapa en restorativ miljö. Den grönskan 
som föreslås kommer också i senare skede exemplifieras genom olika gröna 
element som vid samverkan kan skapa en restorativ miljö. 

5.1 Författarnas tolkning av parkkaraktärerna

Inledande utfördes ett skissarbete för att skapa djupare förståelse för hur 
parkkaraktärerna kan ta uttryck och designas. Syftet med skissarbetet är att 
undersöka hur karaktärerna kan kombineras för att skapa rumslighet och nätverk 
som kan bidra till en restorativ miljö. Syftet med skisserna är också att undersöka 
vilka element som kan ingå i nätverket för att skapa rumslighet genom förståelse 
av karaktärerna. Efter tidigare avgränsning tolkas och tillämpas sex karaktärer (se 
Figur 4). 

KAPITEL FEM

Verktygslåda 
- en metod för implementering av gröna inslag
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För att förstå vilka komponenter som kan ingå i nätverket för respektive karaktär 
utgick denna studie från att tolka författarna Stigsdotter och Grahns (2002:63,65) 
beskrivning av de sex olika karaktärerna. Karaktären artrikedom ska innebära 
en stor variation av växter och djur. Eftersom det finns begränsningar med att 
bestämma att det ska finnas djur på platsen innebar tolkningen av denna karaktär 
snarare att det ska finnas en stor variation av växtlighet som exempelvis träd, buskar 
och gräs. Dessa växter ska även vara i varierad storlek för att människan ska kunna 
uppleva artrikedom. En varierad artrikedom kan anses uppfylla Kaplan och Kaplans 
(1989:184) kriterium fascination, detta eftersom en naturlig miljö med olika arter 
av grönska kan motverka att människan blir uttråkad vilket kan leda till att den 
restorativa upplevelsen uteblir. Karaktären allmänning beskrivs av Stigsdotter och 
Grahn (2002:63, 65) som en grön och öppen plats vilken kan möjliggöra för olika 
aktiviteter. Utefter denna beskrivning är det viktigt med öppna platser för barn att 
leka, möjlighet för exempelvis träning eller annan aktivitet. Allmänning ska också 
möjliggöra för människan kunna välja att enbart vara för sig själv eller socialisera 
med andra människor i en grön miljö. En plats inom karaktären allmänning speglar 
Kaplan och Kaplans (1989:184) kriterier kompatibilitet eftersom en restorativ miljö 
är stödjande för de handlingar människan vill genomföra. Karaktären allmänning 
erbjuder stor valmöjlighet för människan att uppfylla det syfte eller den lust som 
kan upplevas vid ett visst tillfälle. Karaktären lustgård menar Stigsdotter och Grahn 
(2002:63, 65) ska erbjuda en innesluten och trygg plats som kan upplevas som 
ens egen. Ur detta tolkas att karaktären lustgård ska erbjuda en plats som ramar 
in människan och stänger ute åskådare. Inramning kan ske genom olika gröna 
element eller en varierad topografi. Författarna Kaplan och Kaplan (1989:183-185) 
menar att en restorativ miljö ska hjälpa människan att vistas i en helt annan värld 
och elementen ska skapa en helhet. Genom att karaktären lustgård ramar in miljön 
och människan möjliggör det för att en restorativ miljö kan skapas. Karaktären 
rofylldhet innebär enligt Stigsdotter och Grahn (2002:63, 65) en plats som erbjuder 
tyst och lugn där besökaren kan njuta av ljus, vind och vatten. Människan ska 
även kunna uppleva miljön utan att störas av diverse buller. Ur denna beskrivning 
tolkas att karaktären rofylldhet ska möjliggöra för människan att sitta ner och 
beskåda exempelvis grönska eller vatten. Det ska också vara en öppen miljö för att 
människan ska uppleva exempelvis vind. Miljön ska bidra till att människan känner 
lugn och ro vilket exempelvis kan ske genom ljud från havet eller fåglar. Karaktären 
rofylldhet stämmer väl överens med Kaplan och Kaplans (1989:192–193) kriterier 
att människan kan känna stimuli och fascination av ljud från fåglar, solens läge 
eller lättare vind. Karaktären rymd erbjuder enligt Stigsdotter och Grahn (2002:63, 
65) en plats för reflektion och möjlighet att koppla bort besvär och komma in i en 
annan värld. Ur detta tolkas att karaktären rymd erbjuder människan en inramning 
genom element i varierad skala för att ge en dimension till platsen. Författarna 
(Kaplan 1995:172; Kaplan & Kaplan 1989:183) menar att en restorativ miljö ska 
erbjuda människan att fly från det rutinmässiga i vardagen och dagliga folkmassor 
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eller buller. Människan behöver också en paus från den ständiga strävan efter att 
vara effektiv och ha ett syfte med sina handlingar. En plats med karaktären rymd 
förväntas erbjuda människan just detta, en inramad grön miljö där människan 
enbart kan bli omringad av natur istället för buller och stress. Karaktären vildhet 
beskrivs av Stigsdotter och Grahn (2002:63, 65) som en plats som väcker nyfikenhet 
och erbjuder överraskningar, ger en känsla av orördhet och mystik. Ur detta tolkas 
att grönska med karaktären vildhet bör innehålla en stor variationsrikedom i art av 
buskar eller träd för att just väcka människors nyfikenhet. Grönskan bör även placeras 
med nära avstånd till varandra för att tillföra en mystik till platsen. Enligt författarna 
Kaplan och Kaplan (1989:192–193) kan den förändring under säsong som sker i en 
naturlig miljö innebära att människan upplever en mild fascination vilket innebär 
restorativa värden för människan. Desto fler arter en plats kan erbjuda, desto bättre 
kan fascination upplevas och under en längre tid beroende på växternas livscykel.

Vildhet

Artrikedom
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 Författarnas tolkning av Patrik Grahns sex karaktärer.

Lustgård

Rymd

Rofylldhet

Allmänning
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5.2 Rumsbildning 

För att uppfylla de sex parkkaraktärerna (se Figur 4) har författarna av denna studie 
utvecklat fyra principer som ligger till grund för att skapa variation i karaktärer. 
Dessa principer för rumsbildning kan användas för att skapa variation i grönskan. 
Att grönska ska skapa rum är något som framkommit i flera delar av denna studie, 
exempelvis genom Camillo Sitte (Hall 1997:45) och Ebenezer Howard (Howard 
1902:14, 39-40) som uppmärksammade att staden behövde mer grönska vilket 
bland annat skulle leda till en mer organisk form men också att grönskan skulle 
skapa olika rum. Från intervjuerna som genomförs i denna studie framkommer det 
att alla intervjupersoner benämner att grönska är ett medel för att skapa rumslighet: 
“Tydlig gräns mellan gård och allmän platsmark”, ”Skapa olika rum genom häckar 
och med trädramar” (Landskapsarkitekt 1), ”Platser att samsas kring och vara på” 
(Planarkitekt 1), ”Tydlig gräns mellan offentliga och privata ytor”, “Mer olika funktioner 
på samma yta” (Landskapsarkitekt 2). För att skapa rumslighet genom principer kan 
detta innebära avståndet som elementen placeras från varandra. Genom att variera 
avstånd mellan objekten kan olika rumsligheter skapas och det kan även ge intryck 
av mer eller mindre orörd natur (Cooper Marcus et al. 1998:89-90; Stigsdotter & 
Grahn 2002:61, 64). Avståndet påverkar även trädens möjlighet att växa, då flera 
träd delar på samma yta under jord (Urban 2007:362). Avståndet kan även påverka 
vilka arter som kan växa tillsammans och bidra till såväl öppenhet och slutenhet som 
sol och skugga. Genom att placera flera objekt på ett närmare avstånd till varandra 
kan det också inbjuda till social interaktion mellan människor (Cooper Marcus et 
al. 1998:90-92; Ulrich 2001:53-54; Wingren 2015:121,124). Mängden element kan 
varieras för att uppnå en viss karaktär. Mängden grönska kan bidra till den visuella 
kopplingen och skapa en upprepning och harmoni på platsen. Detta kan även 
skapa en variation i textur och färg om olika arter väljer att implementeras på platsen 
(Brigham 2007a:354). Principen för placering avgör hur elementen ska placeras 
för att uppnå ett visst syfte, exempelvis om bänkar placeras mot varandra eller 
frånvända varandra för att uppmuntra till interaktion mellan människor. Placering av 
objekt kan skapa olika typer av rumslighet och bidra till känsla av kontroll av platsen 
om objekten placeras så att människan lätt kan överskåda såväl platsen som själva 
situationen (Cooper Marcus et al. 1998:90-92). Element kan också varieras i skala 
för att rama in ett område eller skapa variation i grönskan genom att använda olika 
höjd och bredd. Skalan bidrar till en storleksdimension som kan skapa rumslighet 
och även varierande proportioner på platsen. Även skalan såväl som avståndet, 
mängden och placeringen bidrar till mer eller mindre öppen/slutenhet på platsen 
och ger mer eller mindre soliga/skuggiga platser (Ulrich 2001:53-54; Wingren 
2015:121,124). 
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Flera karaktärer behöver samverka på en och samma plats för att tillfredsställa 
individens behov och begär (Kaplan & Kaplan 1989:178-179, 182). Genom att 
kombinera de olika principerna avstånd, mängd, placering och skala för de gröna 
inslagen kan således fler karaktärer inrymmas i grönskan. 

Princip avstånd: Element kan placeras på olika avstånd till varandra för rumsbildning.

Princip placering: Element kan placeras genom att omringa platsen, placeras i raka led, halvomsluta rummet eller 
placeras oregelbundet för att skapa en variation i rumslighet.
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Princip skala: Element kan variera i bredd och höjd för att skapa en variation i rumslighet.

Princip mängd: Antingen kan färre eller fler element implementeras för att skapa rumslighet.
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KAPITEL SEX

Prövande design

I detta kapitel tillämpas verktygslådan och visar på hur gröna inslag kan 
implementeras på en befintlig stadsdel, framtagen och introducerad i 
kapitel fyra. Metoden kan användas av plan- och landskapsarkitekter för att 
skapa en grön restorativ miljö. Verktygslådans olika verktyg har mynnat ut i 
ett antal gröna element som kan kombineras på olika sätt. Elementen som 
presenteras i detta kapitel utgör endast ett fåtal exempel som skulle kunna 
tillämpas i oändliga kombinationsmöjligheter. 

Gemensamt för de framtagna elementen är att de bidrar till restorativa 
värden när de sätts in i ett större sammanhang, i relation till andra gröna 
element i ett nätverk. Om miljön uppfattas som restorativ, det vill säga att 
den ger möjligheten till återhämtning från koncentrationsförmågan på 
grund av dagliga påfrestningar i det vardagliga livet, är individuellt (se Figur 
1). Genom att kombinera de gröna elementen på olika sätt med hjälp av 
verktygslådan skapas en variation i karaktär vilket leder till att fler individers 
behov och begär kan tillfredsställas. Samtidigt bidrar olika kombinationer 
och karaktärer till att Kaplan och Kaplans (1989:185) fyra kriterier (fascination, 
kompatibilitet, vistas i en annan värld och helhetsuppfattning) för en 
restorativ miljö uppfylls. Detta bidrar till en positiv inverkan på individers 
hälsa, livskvalité, välbefinnande och lycka. 
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6.1 Designelement som bidrar till restorativa värden

Verktygslådan har mynnat ut i tio gröna designelement för Varvsholmen: enskilt 
träd, flera träd som kan sättas samman i en park, växthus/odling, gräs, buske, bänk, 
flyttbara sittmöbler, grönt vindskydd, hav samt pergola. Alla dessa ingår i nätverket 
för att Varvsholmen ska kunna bli en stadsdel med restorativa värden. Gemensamt 
för alla ovannämnda element är att de följer ett grönt tema för att skapa en helhet 
med tydliga samband mellan varandra (Kaplan & Kaplan 1989:185) då de alla bidrar 
till en grön upplevelse av miljön. Kaplan och Kaplan (1989:183-185) beskriver att 
utan tydliga samband är det svårt för människan att få känslan av att “komma in i 
en annan värld” och undkomma det vardagliga livet. För att människor ska uppleva 
restorativa värden av miljön ses det som en förutsättning att objekten följer ett visst 
tema och skapar en helhet. Dessa element är även möjliga att implementera i ett 
redan bebyggt område, vilket också var ett av kriterierna för att kunna skapa gröna 
miljöer med restorativa värden på Varvsholmen. 

Designelementen är utformade på så sätt att de även kan möta framtida behov. 
Utifrån intervjuerna framkom det att framtida klimatförändringar blir allt mer viktiga 
att ta hänsyn till. Designelementen har utformats på så sätt att de även skapar skydd 
för människan från solens strålar av olika grad. Detta eftersom framtiden kommer 
innebära ett varmare klimat än det vi har idag. Designelementen bidrar därmed till 
skugga och beroende på mängd, placering, skala och avstånd så blir skuggan av 
olika grad. 

“Ja vi har ju förstått att skugga kommer ju vara en viktig aspekt det är ju en viktig del 
av det hela [...] men sen måste vi ta hänsyn till det här med att det blir torrare klimat.”

        (Landskapsarkitekt 1)

De gröna designelementen tillåter inte enbart återhämtning utan främjar även 
återhämtning (Hartig 2007:164; Kaplan & Kaplan 1989:182-183). Återhämtningen 
kan ske genom att  människan erbjuds en miljö som anses välkomnande och tillåter 
återhämtning. Utifrån rumsbildning och enstaka element kan åthämtningen ske 
samtidigt som dessa element ska bjuda in människan till att sätta sig ned och vila 
fast det från början inte var syftet för individen. 
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6.1.1	Tio	designelement

Ett träd

Växthus/Odling

Buske Bänk

Gräs

Flera träd
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Alla tio gröna designelement anses av författarna av denna studie tillåta samt främja 
återhämtning av koncentrationsförmågan. Trots att alla framtagna element inte 
erbjuder en plats för vila av samma tydlighet som en bänk, verkar dessa element 
inbjudande för att sätta sig i, på, bredvid eller i skuggan av ett grönt inslag. Den 
kontrollen individen får av platsen genom att bestämma syfte och användning 
individuellt är också ett kriterium som några av de framtagna gröna elementen 
uppfyller. Enskilt anses de dock inte uppfylla Kaplan och Kaplans alla fyra kriterier 
men i kombination är detta möjligt. 

6.1.2	Fyra	kombinationer
Alla människor har en individuell uppfattning och upplevelse av miljö på grund 
av tidigare erfarenheter samt den historiska och kulturella kontexten, vilket gör att 
huruvida miljön uppfattas som stressreducerande eller ej skiljer sig åt (se Figur 1) 

Flyttbara sittelement

Hav

Grönt vindskydd

Pergola
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(Kaplan & Kaplan 1989:178-179, 182). Beroende på hur ovanstående framtagna 
element kombineras uppfylls olika karaktärer som i sig bidrar till olika upplevelser 
med sinnena och olika uppfattningar av miljön. En variation i kombinationer 
framkommer även ur studiens intervjuer och plandokument (se Figur 10) som 
studerats, vilket tillsammans med teori och tidigare forskning stärker detta 
ställningstagande. Kombinationerna av de gröna element som presenteras nedan 
är specificerade för Varvsholmen och utgör enbart ett fåtal exempel. De gröna 
elementen ingår i ett nätverk och har oändliga kombinationsmöjligheter för att 
kunna anpassas till den specifika platsen. Nedan följer förslag på hur elementen 
kan kombineras för att skapa en restorativ miljö. 

Kombination 1
Karaktär: lustgård 
Verktyg: hög mängd gröna element, ostrukturerad 
placering samt olika skalor

Kombination 2
Karaktär: artrikedom  
Verktyg: hög mängd gröna element och 
ostrukturerad placering
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6.2 Sammanställning av platsinventering - förslag var 
gröna nätverk kan implementeras

För att förstå var gröna nätverk lämpligast etableras på Varvsholmen har tidigare 
platsinventering sammanställts (se Figur 11). Detta har skett genom analys av 
inventeringskartorna tillsammans med sol- och skuggstudien. Analysen baseras 
på att alla kartor från platsinventeringen har överlappats med varandra för att 
identifiera var de gröna nätverken lämpligast kan implementeras. De kartor som 
varit viktigast vid förståelsen av var gröna inslag lämpligast implementeras är 
markmaterial, vatten, ljudnivå, objekten i området, rumslighet, sol och skugga samt 
människor och rörelse. 

Kombination 3
Karaktär: allmänning 

Verktyg: avstånd och strukturerad placering

Kombination 4
Karaktär: rofylldhet 

Verktyg: avstånd och strukturerad placering
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Vid överlappningen har markmaterial varit en avgörande del eftersom områden 
där hårdgjord beläggning finns begränsar möjligheterna att plantera träd då detta 
material inte är genomsläppligt. Detta medför också att plantering av träd på 
dessa ytor blir närmast omöjlig, om inte markmaterialet väljs att tas bort. Detta gör 
också att på dessa ytor där markmaterialet är hårdgjort kan enbart träd eller buskar 
planteras i krukor vilket även begränsar storlek och vilka arter av träd eller buskar 
som lämpar sig. Inventeringen av vatten har också varit en viktig del vid utpekande 
av möjliga gröna inslag. Vattnet medför stora visuella kvalitéer, vilka med fördel 
kan kombineras med grönska för att möjliggöra för människor att sitta ner i dessa 
miljöer och beskåda vattnet. Vatten kan bringa fridfullhet och ro till människan. 
Även mycket ljud finns på platser i anslutning till vatten, vilka vore fördelaktiga 
att tillvarata för att människan ska uppleva restorativa värden av naturen. För att 
möjliggöra att inslagen ska vara lokaliserade där mest människor kommer att nyttja 
dem har människor och rörelser i området varit en avgörande inventering. De 
gröna inslagen har främst valts att lokaliseras där flest människor rör sig och där 
det finns goda möjligheter att inslagen skulle kunna skapa nya gröna mötesplatser 
i området. De gröna inslagen kan inte ersätta större grönytor utan ska snarare 
vara komplement till de befintliga grönytorna. Därav har också rumslighet varit en 
viktig analys på platsen där mindre grönytor har identifierats och efter detta har 
en bedömning kunnat göras av var de gröna inslagen bör implementeras för att 
komplettera befintliga grönytor. Vid en implementering är det också fördelaktigt att 
ta i beaktande var på platsen det finns olika objekt som kan bidra till exempelvis en 
historisk dimension av inslaget eller var det redan i dagsläget finns gröna inslag av 
mindre karaktär. Sol och skugga påverkar även var människor är mer eller mindre 
benägna att sitta ner för en avkopplande stund, därför bör implementeringen av 
gröna inslag ta hänsyn till var det är skugga respektive sol under olika tider på 
dygnet. 

Generellt, för att avgöra var ett grönt inslag är fördelaktigt att implementera för att 
människor ska sätta sig ner för att kunna uppleva återhämtning och välbefinnande 
av naturen, är att platsen är placerad i ett soligt läge, ligger strategiskt placerat 
där människor rör sig samt vid mötesplatser och ligger i nära anslutning till 
kringliggande gröna ytor för att skapa ett grönt nätverk. 

Nedan följer karta med utpekade områden för platser där grönska skulle kunna 
implementeras på Varvsholmen. Kartan visar även vilka två områden som valts ut 
för en mer detaljerad design. 
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          Karta - Implementering

Var små gröna inslag kan implementeras på Varvsholmen.

Område för design
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Möjliga platser för implementering av gröna inslag

Utvalda platser för design av gröna inslag
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Bild över område 1 (se Bilaga 3 för placering)

Bild över område 2 (se Bilaga 3 för placering)
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3D över Varvsholmen idag

3D över Varvsholmen om alla gröna inslag implementeras
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KAPITEL SJU

Gröna nätverk
- Idéillustrationer för Varvsholmen

Det detaljerade designförslaget syftar till att visa hur verktygslådans principer 
och strategier tillsammans med de gröna elementen kan kombineras för 
att implementeras i en befintlig miljö. Följande kapitel redogör för hur 
Varvsholmen kan förstås som ett större sammanhängande nätverk som kan 
erbjuda stor variation i grönska. Avslutningsvis följer en detaljerad design 
på två utvalda områden på Varvsholmen samt en metodologisk diskussion 
som rör design som metod.

7.1 De större sammanhängande grönområdena kan 
kompletteras med mindre gröna inslag

Större parker med grönska eller hela Varvsholmen som ett grönt integrerat nätverk?
Huruvida större gröna parker är mer fördelaktiga än mindre gröna inslag beror 
på vilka värden av grönska som prioriteras. I tidigare avgränsning av denna studie 
valdes två karaktärer bort, kulturell och social parkkaraktär. Detta medför också att 
de mindre gröna inslagen får större betydelse till förmån för de stora parkytorna 
eftersom denna studie fokuserar på rekreativa värden av grönskan och att människan 
enbart ska kunna sätta sig ner omgiven av natur för att kunna återhämta sig från en 
stressig vardag. 
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Stora grönområden ska kompletteras med flera små

Om flera små gröna inslag istället implementeras på Varvsholmen kan alla boende 
få bättre tillgång till grönska. De gröna inslagen kan innebära såväl markgrönska 
som vertikal grönska i form av grönt vindskydd eller träd. Om man betraktar de 
gröna inslagen som en del av ett större nätverk av grönstruktur har hela Varvsholmen 
potential att rymma en småskalig grönstruktur och större grönområden. Tillsammans 
med den befintliga blåstrukturen kan strukturen följa ett visst mönster samtidigt 
som varje enskilt inslag kan erbjuda unika och rekreativa värden. Mindre gröna 
inslag kan inte ersätta en större park, men det finns stor potential och stora värden 
i att sammanlänka de större grönområden som idag finns på Varvsholmen genom 
mindre gröna inslag. 

Ett grön struktur på Varvsholmen där all grönska samverkar 
och bildar en helhet (ett nätverk)
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7.2 Hög variation i upplevelse genom att variera grönskan

Syftet är att testa hur gröna inslag kan utformas för bättre välbefinnande och hälsa 
för att sedan implementeras på en befintlig stadsdel. För att människan ska uppleva 
restorativa värden är det viktigt att grönskan har en variation i material, textur, färg, 
skala/storlek, proportion, art, öppenhet/slutenhet och att det finns platser med 
skugga och/eller sol (Brigham 2007a:354; Cooper Marcus et al. 1998:90-92; Ulrich 
2001:53-54; Wingren 2015:121,124). Genom att planera för variation i grönskan 
kan restorativa värden för människan uppnås vilket leder till att naturen kan bidra till 
individers hälsa, livskvalité, välbefinnande och lycka (Colantonio & Dixon 2010:18, 
24; Dempsey et al. 2011:289–291). För att designa grönska för individers hälsa, 
livskvalité, välbefinnande och lycka är varianterna många och bör så också vara för 
att människan ska kunna uppleva restorativa värden. Det finns inget entydigt svar på 
hur grönskan ska designas men för att denna studie ska kunna bidra till förståelse för 
hur en restorativ miljö kan designas, följer ett axplock av exempel på grönska - allt 
från vilt till ordnat, från kuperat till platt, från större träd till buskar till blomster. Detta 
skulle kunna uppnås genom de olika parkkaraktärerna (se Figur 4), tillsammans 
med de olika principerna för avstånd, mängd, placering och skala. Det finns inget 
entydigt svar utan dessa principer kan varieras i all oändlighet. Trots att det är svårt 
att avgöra exakt hur gröna inslag kan bidrar till restorativa värden kommer denna 
studie med hjälp av verktygslådan att exemplifiera hur en grön miljö kan designas 
utefter dessa principer. Nedan följer fyra exempel där karaktär och principer för 
rumsbildning slås samman och skapar olika gröna miljöer. Endast fyra exempel är 
gestaltade nedan på grund av dess oändliga variation och att det snarare handlar 
om att visa möjlighet i variation av dessa. De gröna stadsrum som skapas i samband 
med användande av verktygslådan kan tillföra potential till Varvsholmen att bli en 
attraktiv stadsdel, och kanske skulle detta även kunna påverka individers framtida 
mående i staden?
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7.3 Ett inre sammanhängande nätverk med grön- och 
blåstruktur?

Skulle Varvsholmens nuvarande kvalité - vattnet - kunna inkorporeras och utnyttjas 
för rekreation? Det finns stora möjligheter i att tillvarata vattnet och maximera 
vattnets restorativa värden. Nästan överallt på Varvsholmen gör sig vattnet påmint. 
Vattnet erbjuder i dagsläget kvalitativa utblickar. Det finns således en stor möjlighet 
att integrera grönska och vatten på Varvsholmen då dessa i kombination kan 
erbjuda människan restorativa värden. Eftersom området redan är bebyggt krävs 
det stora åtgärder för att integrera vattnet genom exempelvis kanaler. Detta är 
således i dagsläget inte ett aktuellt förslag. Dock, på grund av Varvsholmens platta 
topografi och de utblickar som topografin medför, finns det en stor möjlighet att 
bättre integrera grönska med vattnet. Människan kan då erbjudas att omringas av 
grönska samtidigt som vattnets närhet gör sig påmind genom kvalitativa utblickar. 
Genom att tydligare visuellt tillgängliggöra vattnet med öppningar eller inbjudande 
sittplatser i de gröna miljöerna kan de gröna inslagen fungera som ett inbjudande 
grönt stråk med många möjligheter - allt från att sitta ner för att betrakta naturen, 
läsa en bok eller träffa människor i kvalitativa lägen. 

De nya föreslagna gröna inslagen tillsammans med blåstrukturen bildar tillsammans 
ett nätverk. Detta nätverk verkar på en övergripande och strategisk nivå enligt 
ANT. Nätverken existerar i allt. Genom att visa kopplingar mellan det gröna och 
det blåa kan dessa nätverk förtydligas och bringa förståelse för varför de utvalda 
platserna för möjlig implementering av grönska är placerade där de är. De gröna 
inslagen tillsammans med blåstrukturen skulle således kunna leda till ett grönare 
och mer integrerat Varvsholmen: från ett forna industriområde till ett område med 
grönskande rekreationsupplevelser. 
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Grönt nätverk över Varvsholmen med utblickar mot vattnet

Nätverk av grönska

Hav

Utblickar från nätverken

Sammanlänkningar mellan 
nätverken

A
A

B
B

(A3)

Illustrationssektion A-A

Sektionsskärning

© Lantmäteriet
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7.4 Designförslag för två områden på Varvsholmen med 
implementering av gröna inslag

Nedan följer detaljerade designförslag för två områden på Varvsholmen som 
tidigare lyfts fram av studiens författare (se Bilaga 3 för karta över placering på 
utvalda områden). 

7.4.1	Område	1	-	korsningen
Område 1 utgörs av två mindre områden av olika karaktär som tillsammans skapar 
en helhet och därmed uppfyller fler individers behov och begär för återhämtning. 
Förslaget för område 1 uppfyller karaktärerna vildhet, rofylldhet, lustgård och 
artrikedom. Detta eftersom den norra delen av området erbjuder en variation i 
växtarter samtidigt som deras spontana placering skapar en vildhet som ramar in 
och skiljer de trafikerade vägarna från uppehållsplatserna vilket skapar olika rum att 
vistas i. Den södra delen av området fortsätter på den norra delens rumsbildning 
och erbjuder en plats där de visuella intrycken är få samt även utblickspunkter för att 
kunna njuta av ljus, vind och vatten. Dagens utformning har ingen tydlig avgränsning 
mellan de olika rummen mer än olika markmaterial. Av de anledningarna har vi i 
de norra och södra delarna av området använt oss av olika verktyg för att skapa 
olika rum för att uppfylla flera människors individuella behov och begär. I den norra 
delen har vi använt oss verktyget för korta avstånd och ostrukturerad placering för 
att skapa en täthet. Detta för att tydligare skilja den trafikerade bilvägen och därmed 
utesluta buller och partiklar. Den södra delen har arbetats fram utifrån en tydligare 
och mer strukturerad placering där även skalan har fått variera för att skapa en plats 
med fler rum för avskildhet eller socialisering i grupp. Bakomliggande faktorer för 

Illustrationssektion B-B

(A3)
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områdets detaljerade utformning är främst den genomförda platsinventeringen. 
Områdets placering utan någon skugga, mycket rörelse, höga ljudnivå samt 
närheten till vattnet stärker det framtagna förslaget. 

Plan i skala 1:200

Två områden med olika kombinationer av gröna designelement. 
Båda innefattas av olika karaktärer som tillsammans skapar en helhet.
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Sektionsskärning

Sektion A-A - före (idag)

Sektion A-A - framtid
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Elevationsskärning

Elevation

7.4.2	Område	2	-	det	öppna	landskapet
Område 2 utgörs av tre mindre områden av olika karaktär som tillsammans skapar 
en helhet utifrån samspelet mellan flera olika gröna designelement. Förslaget 
för område 2 uppfyller karaktärerna allmänning, lustgård, rymd och rofylldhet.  
Öppenheten mellan de tre mindre områdena skapar rum för olika aktiviteter samt 
fungerar stödjande för människors olika handlingar. Den norra delen erbjuder 
en innesluten och trygg plats avskild från allmänheten samt hjälper individen att 
vistas i en helt annan värld genom möjlighet till odling. Den erbjuder även en 
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plats för reflektion, att fly från det vardagliga livet samt att beskåda olika arter av 
grönska. Även det västra och södra delområdet av område 2 skapar olika rum som 
ramar in människan vilket skapar avskildhet. Förhöjningen i topografi på dessa 
två platser erbjuder även mystik, fascination och rumsbildning tillsammans med 
de varierade växtarterna. Idag används området till parkering och markmaterialet 
består av genomsläppligt material optimalt för växter och odling. Dock tas inte hela 
parkeringen i anspråk. Även här finns det inga tydliga rum eller gränser mer än i 
markmaterial i olika gråa skalor vilket platsinventeringen även visar. Här har olika 
verktyg använts för rumsbildning som platsen i dagsläget saknar men som krävs för 
att anses ha restorativa värden. Det norra delområdet är det område som fokuserats 
mest på. Här har verktygen för strukturerad placering använts tillsammans med 
sparsam mängd. Detta har gjorts för att behålla den öppenhet som krävs för olika 
aktiviteter. Här har även, inom vissa delar strategiskt element placerats närmare för 
att skapa rum med högre grad av avskildhet. De västra och södra delområdena har 
utformats på samma vis med samma verktyg från verktygslådan. Den placerade 
höjden har bestämt placering av den sparsamma mängden växtlighet i olika 
skalor. Öppenhet inåt mot områdets centrum erbjuder såväl avskildhet utåt som 
socialisering inåt. Denna förhöjning i mark ökar jorddjupet vilket ger andra 
förutsättningar för vad som kan växa på platsen samt bidrar till varierad topografi 
och därmed rumslighet. 

Plan i skala 1:200
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Tre mindre områden med olika kombinationer av gröna designelement. 
Alla tre innefattas av olika karaktärer som tillsammans skapar en helhet.

Karta över det norra delområdet
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Sektionsskärning

Sektion B-B - före (idag)
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Sektion B-B - framtid

Elevationsskärning
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GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

(A4)

(A3)



95

7.5 Sammanfattning idéillustrationer

De idéillustrationer som tillhör detta kapitel bör snarare ses som en uppsättning 
möjliga lösningar eller utgångspunkter än en faktiskt sanning för hur gröna inslag ska 
implementeras på Varvsholmen. Dessa idéillustrationer är avsedda som underlag 
för diskussion och alternativa ingångar för att vidare kunna föra en diskussion kring 
hur gröna inslag kan implementeras på Varvsholmen. Idéillustrationerna kan också 
möjliggöra för en generell diskussion kring gestaltning och implementering av 
grönska i ett redan befintligt område i en stad. 

Även om idéillustrationerna tillsammans med metoden för implementering av 
grönska kan varieras i oändlighet medför illustrationerna ovan att en mer praktiskt 
tillämpning kan betraktas och lättare förstås om metoden tillämpas på andra 
områden. 

7.6 Metodologisk diskussion: design som metod

Design som metod har använts både som akademisk design där designen bygger 
på teori och forskningsöversikt men också som falldesign, baserad på platsen 
Varvsholmen. Den akademiska designen baseras på tidigare forskning där vi som 
författare har tolkat studiens teoretiska utgångspunkt och forskningsöversikt för att 
sedan översätta detta till design. Fallet Varvsholmen har funnits med hela tiden och 
arbetsprocessen har tett sig så att designen ständigt gått in och ur i fallet. Detta 
kan exemplifieras genom att en generell metod har tagits fram för implementering 
av gröna inslag vilket innebär att den inte är bunden till själva fallet. Designen 
har också tagit fram element som kan ingå i nätverket för att skapa en restorativ 
miljö. Dessa är delvis bundna till fallet på grund av att elementen utgår från vad 
som skulle kunna vara möjligt att implementera på platsen. Elementen är dock 
inte enbart specifika för fallet i sig då nätverken skulle kunna implementeras på 
andra befintliga områden. Verktygslådan används och visar design på det faktiska 
fallet för denna studie - Varvsholmen. Detta speglar den process som designen 
genomgått genom att arbeta in och ut ur fallet. Designen är också anpassad efter 
olika skalnivåer då allt enligt ANT kan ses som ett nätverk. Att kunna jobba i olika 
skalor och efter principen in/ut i fallet har medfört att designen inte följt någon 
specifik ordning utan designen har växt fram under studiens gång. Detta gör att vi 
som författare ständigt har arbetat med både platsbunden design på Varvsholmen 
men också med generella designprinciper som inte är kopplade till platsen. Det 
kan ifrågasättas om vi hade behövt använda oss av platsen Varvsholmen i design 
som metod eller om designen hade kunnat fortgå utan ett specifikt fall. Men 
utan falldesignen hade vi inte behövt anpassa verktygslådan för att passa för de 
förutsättningar som finns på den specifika platsen. Falldesignen har därmed visat 
på hur vår designundersökning kan modifieras för att lämpa sig på fler platser. 
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KAPITEL ÅTTA

Diskussion, slutsats och 
avslutande reflektioner 

I detta avslutande kapitel kommer resultatet att diskuteras på generell nivå 
samt svaren på studiens forskningsfrågor presenteras. Vidare diskuteras 
implikationer av studien för att bidra till insikter vid implementering av 
grönska i städer för att bidra till människors välbefinnande och hälsa. 
Slutligen redogörs för avslutande reflektioner för vidare forskning inom 
ämnet.

8.1 Diskussion

Syftet med studien är att ta fram en metod för hur gröna inslag kan implementeras i 
befintliga stadsdelar för att bidra till förhöjd hälsa och välbefinnande hos människor. 
Studien testar hur gröna inslag kan designas och implementeras för att erbjuda 
individer miljöer som möjliggör återhämtning från dagliga påfrestningar i  staden, 
detta utifrån det material som samlats in under studiens gång. En diskussion förs 
kring huruvida denna studie anses kunna bidra till befintlig forskning samt belyser 
intressanta aspekter om de olika arkitekturprofessionernas skilda meningar om 
grönska i staden.

Restorativ miljö
Vår avgränsning i denna studie utgår från att grönska enbart har positiva effekter 
och bidrar till restorativa värden för människan, vilket alltid inte behöver vara sant. 
Denna avgränsning medför att vi som författare hade kunnat vara mer kritiska till 
den teori som denna studie bygger på. Oftast är det flera faktorer som inverkar på 
hur en grön miljö uppfattas av en individ. Alla människor har individuella behov 
och begär när det kommer till vad en grön miljö ska bidra till och innehålla, vilket 
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de tidigare nämnda parkkaraktärerna kan svara till (Hartig 2007:165; Stigsdotter & 
Grahn 2002:65–66). Även tidpunkt och belysning är två stora faktorer. Miljöer som 
anses positiva och restorativa dagtid kanske inte under kvällstid, utan rätt belysning, 
uppfyller syftet för att anses vara en restorativ miljö och således inte möjliggör 
återhämtning från det vardagliga och stressiga livet. Att en restorativ miljö i denna 
studie alltid ses som en grön miljö är heller inte något som är helt i linje med 
forskningen, trots att detta är något vi som författare har valt att lyfta fram i denna 
studie. Detta har dock varit ett medvetet val i avgränsningen av studien på grund av 
konflikten mellan “rätten till staden” och “rätten till naturen” (Ståhle 2008:144). Att 
gestalta restorativa miljöer som inte innehåller en grön miljö är också möjligt men 
ligger utanför denna studies avgränsning. 

Grönska i en tät stad bidrar med restorativa värden som främjar människors hälsa 
och välbefinnande när grönskan samspelar med varandra (Brigham 2007b:355). 
Precis som tidigare forskning menar så är en enda stor park inte tillräcklig för att 
människor som bosätter sig i en stad ska få tillgång till tillräckligt höga restorativa 
värden av den gröna miljön. Människan behöver närhet och tillgång till grönska 
för att användningen ska vara frekvent (Colantonio & Dixon 2010:18, 24; Dempsey 
et al. 2011:289–291; Grahn & Ottosson 2010:61-62, 135). Den empiri som samlats 
in från arkitekturprofessionen via intervjuer och plandokument (se Figur 10) 
stärker den nödvändighet som även vi som författare av denna studie anser vara 
obligatorisk, nämligen att enbart gröna inslag i sig inte kan bidra till att människan 
upplever restorativa värden. De mindre gröna inslagen behöver snarare verka som 
komplement till de större grönområdena eller parkerna. Dessa mindre gröna inslag 
ska även skapa gröna stråk och länka samman de större grönområden som finns 
tillgängliga i staden. Utan mindre gröna inslag är det svårt för människan att uppleva 
restorativa värden utan att aktivt söka sig till en park. För att människan då ska kunna 
återhämta sig från dagliga påfrestningar kräver detta grönska i nära anslutning till 
bostaden eller arbetsplatsen och att människan ständigt ska påminnas om denna 
genom att endast röra sig i staden (Gehl 2011:61, 91; Grahn & Ottosson 2010:61-
62, 135). Om mindre gröna inslag implementeras i staden där människor rör sig 
och bor skulle detta med stor sannolikhet uppmuntra människor att sitta ner i dessa 
områden och således uppleva restorativa värden av naturen. Dessa små gröna 
inslag ska uppmuntra människan att sätta sig ner, vilket också medför att grönskan 
behöver vara inbjudande för att människan ska göra just detta. När människan 
sedan sätter sig ner kan restorativa värden i grönskan uppnås och människan har 
större sannolikhet att återhämta sig från vardagliga påfrestningar. 

Vikten av flera mindre gröna inslag i staden kan motiveras av den rumsbildning 
Sitte och Howard (Hall 1997:45; Howard 1902:14, 39-40) menar att grönska skapar. 
En stor park kan också innehålla flera olika rum utifrån placering, skala, avstånd 
och mängd tillsammans med de framtagna elementen, men de mindre gröna 
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inslagen kompletterar dessa genom att vara mer tillgängliga för allmänheten på 
grund av den närhet de erbjuder. Mindre gröna inslag var för sig anses ha svårt 
att uppfylla restorativa värden eftersom ytan begränsar hur många karaktärer som 
grönskan kan innehålla. Om istället flera gröna inslag i ett nätverk innefattar en 
variationsrikedom i karaktärer kan fler människors behov och begär uppfyllas vilket 
innebär att restorativa värden därmed kan uppfyllas av de gröna inslagen. Detta 
eftersom typen av återhämtning från vardagliga påfrestningar som efterfrågas är 
individuell för olika individer. 

Verktygslådan appliceras på Varvsholmen
Verktygslådan är som tidigare nämnts en metod för implementering av gröna inslag 
som kan kombineras i all oändlighet. Det sätt som Varvsholmens designförslag för 
implementering visas i denna studie och hur de tio gröna elementen är framtagna 
som en del av verktygslådan, är ett av många alternativa sätt att designa och forma 
grönska på. Genom att variera och kombinera olika element tillsammans med de 
fyra principerna skala, avstånd, mängd och placering skapas även olika karaktärer. 
Huruvida denna verktygslåda faktiskt skapar en restorativ miljö eller inte, kan inte 
mätas men det är ett hjälpande verktyg som möjliggör för att just en restorativ miljö 
ska kunna skapas. De nästintill oändliga kombinationsmöjligheterna gör även att 
de individuella behoven och begären uppfylls. Så länge en stadsdel innehåller 
stor variationsrikedom av gröna inslag utifrån karaktärerna och principerna som 
tillsammans skapar ett nätverk över hela platsen, ser vi som författare av denna 
studie ingen anledning till att en restorativ miljö inte skulle skapas trots den 
individuella faktorns inverkan på detta. De restorativa värdena och karaktärerna 
har dock tolkats utifrån oss författare vilket påverkar synsättet på vilka värden av 
grönska som lyfts fram. De värden som vi lyfter i denna studie är baserade på vår 
tolkning och betyder inte att de kan ses som det enda rätta sätten att designa en 
restorativ grön miljö på, vilket även gäller designförslaget för Varvsholmen. De 
två utvalda detaljerade designförslagen visar snarare förslag eller alternativ till 
implementering av gröna inslag på Varvsholmen. Detta innebär således inte att 
förslaget är det enda rätta sättet att implementera grönska på. Utifrån de värden vi 
lyft fram i denna studie, tillsammans med vår metod i form av verktygslådan som 
bygger på tidigare forskning, intervjuer och plandokument, så anser vi att restorativa 
miljöer har skapats, förutsatt att de andra utpekade områdena för implementering 
av grönska också genomförs med hjälp av verktygslådan. 

Det detaljerade designförslaget tillhörande denna studie speglar väl 
landskapsarkitekternas intressen utefter vad som framkommit under intervjuerna i 
denna studie men även forskningsöversikten och den teoretiska utgångspunkten. 
Designen anses skapa rumsbildning, vilket nämns som viktiga faktorer (Cooper 
Marcus et al. 1998:90; Landskapsarkitekt 1; Landskapsarkitekt 2; Wingren 
2015:121,124). De utvalda gröna elementen som sedan kombineras i designen 
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anses också vara föränderliga i färg, textur och skifta över säsong (Cooper Marcus 
et al. 1998:89-90; Stigsdotter & Grahn 2002:61, 64) och således bidrar till att 
uppnå olika parkkaraktärer (Stigsdotter & Grahn 2002:63, 65). Alla karaktärer 
utgår i princip från samma grundläggande element vilket medför att miljöerna 
på Varvsholmen skapar en helhet (Kaplan & Kaplan 1989:183–185). De gröna 
elementen kan också kombineras och placeras i olika förhållanden till varandra 
och sin omgivande kontext vilket bidrar till att olika karaktärer skapas och innebär 
även olika gröna upplevelser för individen (Kaplan & Kaplan 1989:189, 192). Detta 
gör att vi som författare av denna studie anser att en restorativ miljö har uppfyllts 
genom designen. Dock kan vi inte i denna studie påstå att de utvalda elementen 
och designen bidrar till fysisk aktivitet, vilket omnämns i forskningsöversikten samt 
framkommer under intervjuerna (Hartig 2007:164; Kaplan & Kaplan 1989:177, 
182; Planarkitekt 1). Detta eftersom vi tolkat att fysisk aktivitet innebär pulshöjande 
aktivitet i form av rörelse och detta kan inte designen i denna studie bidra till. Den 
möjliggör för aktivitet genom sociala möten samt odling i växthus men anses inte 
uppfylla kriterier för pulshöjande aktivitet. 

Verktygslådan är resultatet av det vi samlat in och valt att lyfta från intervjuerna, 
plandokumenten, tidigare forskning och teori utifrån aktör-nätverksteori samt 
design som metod. Således speglar verktygslådan oss som författare. Den 
platsinventering som genomförts på Varvsholmen har sedan legat till grund för hur 
verktygslådan har applicerats på stadsdelen, vilket således speglar oss författare 
eftersom vi genomfört platsinventeringen och därmed har denna en betydande 
inverkan på vad som lyfts fram. Eftersom verktygslådan inte är platsbunden 
bygger den inte enbart på det studerade fallet utan på hela studien och försöker 
snarare visa på en metod som kan underlätta vid implementering av gröna inslag. 
Varvsholmen har dock hela tiden funnits med i tankarna vilket säkerligen påverkat 
verktygen i verktygslådan. När arbetet med Varvsholmens implementering av 
gröna inslag med restorativa värden fortlöpt, lyftes ett antal frågor hos oss författare 
utifrån de svårigheter vi stött på. Främst frågor kring de hårdgjorda ytorna: hur får 
man grönska att växa där? Men även frågor om hur vi identifierar vad som saknas 
för att skapa en viss karaktär om vi inte vet vilka förutsättningar en plats har. Därför 
anser vi att det har varit positivt att implementera vår metod med verktygslåda på 
en specifik plats som exempel för att på så sätt kunna pröva och stärka våra verktyg. 
Troligtvis hade vi stött på liknande men även andra svårigheter om en annan 
potentiell stadsdel hade valts ut. Utifrån den platsbundna designen har platsens 
förutsättningar gjort att våra verktyg i verktygslådan behövts modifieras för att svara 
mot platsens specifika egenskaper vilka identifierats under platsinventeringen. Om 
vi istället inte hade utgått från en verklig plats hade vi troligtvis inte kunnat identifiera 
dessa svårigheter vilket även hade kunnat medföra att verktygen i verktygslådan 
blivit mindre användbara för implementering i efterhand. Som tidigare nämnt 
har fallet Varvsholmen gett oss chansen att pröva och modifiera verktygen, mer 
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specifikt elementen och kombinationerna av dessa, istället för att bygga dessa på 
författarnas förförståelse. 

Implementering i efterhand - grönska kommer i andrahand
Verktygslådan som utformats under studiens gång innehåller verktyg som är 
anpassade för gröna inslag som ska implementeras i efterhand på en befintlig 
stadsdel. Varvsholmen har enbart har fungerat som ett fallexempel för att visa 
hur detta kan genomföras. Detta gör att verktygen för implementering av gröna 
inslag är utformade för att kunna implementeras i en befintlig miljö, oberoende av 
fallet. Att implementera i efterhand innebär olika förutsättningar vilket har påverkat 
det slutgiltiga resultatet för verktygslådan samt designen. När gröna inslag 
implementeras i efterhand handlar det om att grönskan inte har kommit i första hand 
utan den befintliga bebyggelsen och nuvarande användningar styr var grönskan 
kan implementeras istället för tvärtom, vilket hade varit det optimala. Detta innebär 
att de gröna inslagen kan ses som utfyllnad av mellanrummen vilket ökar risken 
för bristande användning och dåliga markförhållanden. Jämfört med om grönskan 
hade kommit in i ett tidigare i planeringsskede så hade identifiering för placering av 
gröna inslag inte varit begränsat av detta. Möjligheterna hade således varit större 
och platsens potential hade istället kunnat lyftas genom att utgå från det som redan 
finns och därmed arbeta utifrån bevarande av grönska. Implementering i efterhand 
möjliggör dock för identifiering av boendes rörelsemönster vilket bidrar med 
information som inte hade kunnat innehas i ett tidigare planeringsstadie eftersom 
rörelsemönster påverkas av byggnaders ingångar och användning. Implementering 
i efterhand innebär även, som tidigare nämnts, att markförhållandena inte alltid är 
de mest optimala för just gröna inslag, därav innehåller verktygslådan sådant som 
går att modifiera. 
 
Generellt är grönska svårt att implementera i efterhand, speciellt med tanke på de 
markförhållanden som grönskan kräver. För att grönska ska kunna implementeras i 
efterhand behöver istället exempelvis lådor eller krukor användas för att grönskan ska 
kunna växa. Detta begränsar också storleken på grönskan som kan implementeras. 
Dock är implementeringen i efterhand ett viktigt problem att belysa då många 
redan bebyggda områden i Sverige eventuellt i framtiden kommer att behöva 
kompletteras eller upprustas med grönska. Det finns också en kostnadsfråga som 
påverkar grönskan eftersom, när ett nytt område bebyggs, så kan grönskan utgå 
från den faktiska platsen och således tillvarata kvalitéer som exempelvis varierad 
topografi, befintliga träd och större gröna öppna ytor. Vid byggnation av ett nytt 
område tjänar grönskan på att planeras tidigt i processen just för att kunna tillvarata 
de kvalitéer som faktiskt finns på platsen. Problematiken kring att grönskan då 
snarare istället får anpassa sig efter bebyggelse och exempelvis markmaterial, 
försvårar implementeringen. Det kan te sig som att grönskan, på grund av att det är 
organiskt levande, har svårare att anpassa sig till i en befintligt miljö än tvärtom - att 



101

bebyggelse kan anpassa sig till den befintliga grönskan. 

Grönska tas ofta i anspråk för bebyggelse då stadsbyggande anses behöva byggas 
inåt genom förtätning för att bevara den kringliggande natur- och jordbruksmarken 
(Boverket 2004:60). Frågan är om det finns något sätt att kompensera när grönska 
tas i anspråk för bebyggelse. “Bygger man, tvingas man bygga på grönområden, 
och bygga bort de så ska det kompenseras på nåt sätt”, ”Ju mer staden bebyggs 
desto mer kommer folk märka att det, ytor där de kan dra sig undan, uppleva nåt 
annat än bilar, tutor och… Eh, kaffekoppar” (Planarkitekt 1). Det finns samtidigt en 
rådande planeringsdiskurs där städerna strävar efter ”En blandning av bostäder”, 
”Bygga tätt och grönt” (Landskapsarkitekt 2). Frågan en bör ställa sig är huruvida 
detta planeringsideal går ihop? Vi har inte obegränsat med mark, framförallt 
inte i städerna. Ett sätt som detta skulle kunna ta sig uttryck i är precis det som 
Landskapsarkitekt 2 beskriver i en av studiens tre intervjuer: “Fasadgrönska, grönt 
på tak och sånt grönt som inte ger så mycket just, asså just det här sociala biten” men 
det är just denna grönska som lättare får plats i vår täta städer, då den inte kräver 
att mark tas i anspråk. Det är svårt att genom fasadgrönska och gröna tak skapa 
sociala och gröna mötesplatser, vilket alla tre intervjupersonerna är överens om att 
innebörden med grönskan i staden. Detta är ofta även deras syn på social hållbarhet 
i staden kopplat till grönska (se Figur 10). Den utveckling som således sker kring 
att mer mark tas i anspråk för bebyggelse och ofta på bekostnad av grönytor i 
staden (Boverket 2004:60) är en utveckling som skulle kunna påverka den sociala 
hållbarheten i staden och i förlängningen människors hälsa och välbefinnande. 

För att kunna säkerställa att staden verkar för social hållbarhet där människors 
hälsa och välbefinnande är i fokus krävs en omprioritering av grönytorna i staden. 
Grönska i staden har som Chiesura (2004:129-130) och Grahn och Stigsdotter 
(2003:15) menar, en viktig och avgörande roll för människors välbefinnande. 
Denna studie visar också på tydliga indikationer mellan människors välbefinnande 
kopplat till grönska snarare än att närheten till grönska skulle uppmuntra till fysisk 
aktivitet, vilket också Richardsson et al. (2010:5, 7) påvisat. Huruvida grönska bidrar 
till att människor blir mer aktiva i sin vardag och således att det genom detta främjar 
människors välbefinnande är inget som denna studie visar på, dock verkar debatten 
entydig om att grönskan trots detta spelar en avgörande roll för välbefinnande. 
Detta kan också spegla det som tidigare lyfts i diskussionen, att grönska alltid anses 
bra. I samband med den förtätning som sker i svenska städer (Boverket 2004:60) 
och om inte behovet av grönska värdesätts mer kommer tydligare strategier krävas 
för hur grönskan kan implementeras i efterhand. Hur dessa strategier ska utformas 
är något som denna studie inte kommer gå in närmare på, men faktum kvarstår att 
tydligare strategier krävs för hur grönskan faktiskt kan implementeras i efterhand.
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Arkitekturprofessionerna
Det identifierade nätverket för restorativa miljöer har inneburit ett antal överväganden 
samt svårigheter. Huruvida alla identifierade aktörer lyckats enrolleras i den 
framtagna metoden och den slutgiltiga designen varierar. Den största svårigheten 
har varit att säkerställa planarkitektens intentioner med grönska som framkom i 
denna studie. Planarkitektens syfte med grönska i staden innebär någon form av 
pulshöjande aktivitet för individen vilket inte överensstämmer med denna studiens 
avgränsning av vad en restorativ miljö innebär. Om nätverkets aktörer ska ses som 
aktörer behöver de vid någon tidpunkt passera “obligatory passage point” (Callon 
1986:196, 203) och planarkitektens intresse med en restorativ miljö och grönska 
som framkom i denna studie har inneburit svårigheter att enrollera planarkitekten i 
nätverket. Detta främst eftersom denna studies syn på en restorativ miljö ska bjuda in 
medborgarna till vila och ingen större aktivitet där högt engagemang och hög nivå 
på riktad uppmärksamhet krävs från individen (se Figur 5). Det höga individuella 
engagemanget och den riktade uppmärksamheten innebär en mental ansträngning 
och att koncentrationsförmågan, som är en begränsad resurs, når den kritiska 
punkten och människor blir mentalt utmattade (Kaplan & Kaplan 1989:188; Kaplan 
1995:170). Detta medför att det kan ifrågasättas om planarkitekten faktiskt är en aktör 
i det analyserade nätverket. I kontrast till detta står landskapsarkitekternas intressen 
som framkom i denna studie (se Figur 10).  ANT-nätverket i denna studie visar ett 
glapp inom och mellan professionerna för stadsplanering där landskapsarkitektens 
intresse ligger i linje med denna studies avgränsning för restorativa miljöer. Dock 
ska det tilläggas att även om författarna av denna studie tolkar att planarkitekten 
menar aktivitet i form av rörelse och sport lyfts även den sociala interaktionen som 
mötesplatser bidrar till mellan människor. Denna studie menar att en restorativ miljö 
ska bidra till återhämtning och vila där båda begreppen innebär en aktivitet för 
människan men inte av den pulshöjande karaktär som författarna av denna studie 
tolkar att planarkitekten menar. Verktygslådan innefattar även odling och växthus 
vilket också bidrar med en form av aktivitet där sociala möten kan ske samtidigt 
som vila och återhämtning från vardagliga påfrestningar erbjuds. Detta är inte den 
sortens aktivitet vi tolkat utifrån intervjuerna och plandokumenten men innebär att 
vi delvis får med planarkitekten i vårt identifierade nätverk för restorativa miljöer. 
Utgångspunkten med grönskan i denna studie har också varit att det inte ska krävas 
mer engagemang från människans sida än att sitta ner och beskåda naturen (se 
Figur 5). Detta har också påverkat metoden för implementering av gröna inslag 
samt de utvalda gröna elementen som av författarna anses bidra till en restorativ 
miljö. Eftersom denna studie även har tagit hänsyn till vilken typ av element som 
kan implementeras i efterhand har även detta bidragit till ett mer ingående och 
betydande val av element.

Det kan ifrågasättas om det faktiskt ligger i planarkitektens roll att se på gröna 
miljöer som något mer än människors möjlighet till att utöva någon form av 



103

pulshöjande aktivitet. Sett till landskapsarkitekter är deras utbildning mer 
specificerad mot grönska och de har därmed mer kompetens inom just de 
frågorna. Planarkitekternas syfte är snarare på ett mer överskådligt sätt planera 
staden och verka för allmänhetens bästa, vilket gör att flera frågor ska samverka 
på en mer övergripande nivå och planarkitekten har begränsad möjlighet att 
planlägga grönska av en betydligt mindre skala som dessa mindre gröna inslag 
innebär. I större bostadsprojekt innefattar projektgrupperna oftast en blandning 
av arkitekturprofessioner vilket även kan visa på att professionen är medveten 
om den spetskompetens som respektive profession innehar. När professionerna 
således jobbar tillsammans, främst planarkitekter och landskapsarkitekter, har de 
bäst förutsättningar för att kunna gestalta en grön miljö för allmänhetens bästa. 
Eftersom projekt oftast sker tillsammans med landskapsarkitekter, finns det då 
någon nödvändighet i att behöva få in planarkitekternas intressen i nätverket också? 
Att landskapsarkitekterna finns med och för denna talan i projektgruppen är kanske 
tillräcklig eftersom projekt ofta sker i nära arbete med varandra? 

Vår uppfattning är att lagstiftningen utgör ett av de största hindren då Plan- och 
bygglagen inte anses verka för planarkitektens möjlighet att implementera grönska. 
Planarkitekter verkar för att få in allas intressen och göra överväganden samtidigt 
som PBL ska följas. Den vaga regleringen av just grönska gör det svårt att förankra 
varför och hur grönska ska designas och implementeras vilket även framkom under 
intervjutillfällena.

”PBL säger ju att det ska finnas tillräcklig yta för lek och utevistelse i eller i 
närheten av bostaden. Och det är ju inte så, alltså den kan man töja mycket 

på. […] Så det hade varit bra om man kunde få ännu mer stöd där.”
(Landskapsarkitekt 2)

Trots att 4 kap. 5 § i PBL (SFS 2010:900) säger att kommunen i en detaljplan 
ska bestämma och ange gränserna för allmänna platser, kvartersmark och 
vattenområden men även bestämma användningen och utformningen av dessa 
anses stödet i lagstiftning bristfällig. Det ansvar en planarkitekt har och i den 
utsträckning användning men främst utformning bestäms i en detaljplan kan ha 
att göra med att en detaljplan inte ska vara mer detaljerad än vad som behövs 
för att uppnå planens syfte (SFS 2010:900 4 kap. 32 §). Även de kostnader som 
uppkommer i samband med anläggning av allmän platsmark men också den drift, 
skötsel och underhåll som uppstår ansvarar kommunen för (SFS 2010:900 6 kap. 
18 § & 21 §), vilket påverkar användning och den utformning som en planarkitekt 
bestämmer i en detaljplan. Samtidigt innefattar PBL (SFS 2010:900 8 kap. 15 §) 
lättare reglering av sådant som ska bevaras, av sådant som redan finns på en plats 
och som är av värde utifrån vad som PBL anser vara värdefullt. Men hur säkerställer 
professionen en sådan värdefull och grön miljö om det inte redan finns på platsen? 
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Det är just detta som denna studie har identifierat. Planarkitektens intresse som 
framkom i denna studie, att en restorativ miljö ska innebära olika former av 
aktivitet, kan hänga samman med svårigheten med att kunna påverka dessa frågor 
om grönska inte redan finns där idag men även de kostnader det innebär för 
kommuner. Denna studie handlar om att göra om och göra rätt, men hur ser arbetet 
ut när det inte finns någon värdefull grönska att bevara, när det knappt finns något 
att utgå från och samtidigt behov av att tillföra element av värde för människan? 
Samtidigt som grönskan möjligen behöver kunna regleras bättre och förankras i 
PBL kan också frågan ställas kring vad finns det för riktlinjer kring implementering 
av grönska i den lilla skalan som grönskan avser i denna studie. Det är en hårfin 
balans för planarkitekten som i sin profession ska verka för allmänhetens bästa, 
vilket grönska kan anses göra, men samtidigt slåss med andra viktiga frågor som 
exempelvis cykelparkering (Landskapsarkitekt 1) och parkering för rörelsehindrade 
(Landskapsarkitekt 2). Allt detta utan att reglera mer än nödvändigt (SFS 2010:900 
4 kap. 32 §). Vem kan avgöra vad som är nödvändigt eller tillräckligt? Hur skulle 
en planarkitekt i sin roll då kunna stärka grönskans intresse och faktiskt verka 
för att den implementeras? PBL och planarkitektens roll när det gäller grönska 
lämnar många frågor, men vår uppfattning efter denna studie är att PBL spelar 
en stor roll i planarkitektens möjlighet att verka för grönskan i våra städer och för 
att kunna möjliggöra att restorativa miljöer skapas som verkar för individers hälsa 
och välbefinnande. Utifrån detta har en ny aktör-nätverksmodell tagits fram av oss 
författare. Nedan har PBL identifierats som en ny aktör inom nätverket för restorativa 
miljöer. Om det inte sker någon förändring i lagstiftningen kan inte och är inte 
planarkitekten längre en del av denna studiens identifierade nätverk. 

Figur 12. PBL (SFS 2010:900) identifierad som ännu en aktör i ANT nätverket
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Figur 13. Fortsättning figur 12 med aktörernas intressen

En annan svårighet är att invånarantalet i städer ökar och vi alla behöver någonstans 
att bo. Den konflikt mellan den rådande bostadsbristen i framförallt storstäderna och 
grönskan innebär många svåra överväganden i en stadsmiljö (Boverket 2004:60; 
SCB 2015). Utifrån intervjuerna som genomförts väcktes frågan om kompensation. 
Kompensation innebär att om grönska tas i anspråk för exempelvis bostäder ska 
förlusten av den grönska ersättas. Grönskan kan också ses som ett sätt för staden 
att ge tillbaka till människan för att kompensera för den förtätning som sker. Genom 
en utjämnande ersättning för den förlust som skett ska konflikten mellan rätten till 
staden och rätten till naturen försvagas. Hur denna kompensation ska ske är inget vi 
i studien har undersökt men eftersom lagstiftningen till stor del avgör ramarna för 
den planering av städer och landsbygd som sker anser vi att lagstiftningen är det 
första som borde förändras. Ett förslag är att kompensation ska krävas enligt lag, när 
värdefull jordbruksmark eller grönområde tas i anspråk för bebyggelse ska detta 
kompenseras. Vidare om det innefattas av PBL eller Miljöbalken (SFS 1998:808) 
kan diskuteras vidare samt vilken typ av kompensation, men för att säkerställa 
framtida generationers tillgång till grönska i städer tror vi att det enbart går genom 
förändring i lag. Detta förutsatt att förtätningen fortsätter i storstäderna i samma 
takt som den har gjort det senaste decenniet (Boverket 2004:60; SCB 2015). En 
kompensation kan förslagsvis innebära att ett visst antal träd ska planteras på den 
ytan där grönska har tagits i anspråk, procentuellt uträknat, men även ange hur 
de gröna inslagen ska implementeras utifrån de fyra principer som vi tagit fram i 
denna studie. Detta bör göras för att säkerställa att karaktärerna förlängs även vid 
förändring av platsen. Om exempelvis en vildvuxen barrskog tas i anspråk för ett 
antal lägenhetshus så ska storleken av det som tas bort procentuellt räknas ut för 
hur många träd som ska planteras i det nya bostadsområdet där skogen tidigare 
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funnits samt ska dess föregående karaktär av vildhet appliceras på hur dessa ska 
implementeras utifrån de fyra framtagna principerna. I detta exempel innebär det 
en varierad skala och avstånd för att bidra till en ostrukturerad placering samt en 
hög mängd och variation av växtlighet. Hur kommuner arbetar kring kompensation 
idag är inget som denna studie undersökt vidare men vi som författare har tankar 
kring att det finns delade meningar om just detta. Alla kommuner har sitt arbetssätt 
samt politiska policy och därför är även detta individuellt från kommun till kommun. 
Vissa kan ha tydliga riktlinjer medan andra till och med har ett arbetssätt som 
gör att denna konflikt kring kompensation helt undviks. Dock anser vi att om en 
standardnivå för minimal kompensation lagstiftas är det sedan upp till varje enskild 
kommun om minimikravet ska följas eller om kravet på kompensation ska vara högre 
inom kommunen. Vid en av intervjuerna som genomförts i denna studie framgår 
det att enligt översiktsplanen ska staden “bygga tätt och grönt” (Landskapsarkitekt 
2). Den rådande nödvändigheten att förtäta inne i städer och låta staden växa inåt 
istället för att bredda sig utåt (Boverket 2004:60) är dock så stor att alla möjliga 
ytor behöver tas i anspråk för bebyggelse. Staden försöker då kompensera genom 
fasadgrönska samt gröna tak. Detta kan säkerligen bidra till biologiskt mångfald 
samt ekosystemtjänster men det är dock tveksamhet hur denna typ av grönska ska 
kunna verka som en grön mötesplats. Samtidigt som denna utveckling kan te sig 
problematisk för städerna råder det också osäkerhet kring hur människor i städer 
i framtiden kommer att må. Det går inte att bortse från det faktum att naturen kan 
bidra till restorativa värden för människan då grönska kan verka återhämtande 
av koncentrationsförmågan och därmed även stressreducerande. Således bidrar 
gröna inslag till förhöjt välbefinnande och bättre psykisk hälsa för människorna som 
lever och verkar i staden. 

8.2 Slutsats

Grönska i en tät stad erbjuder människor ett sätt att fly sin vardag. Grönskan erbjuder 
en variation i den annars vardagliga stadsmiljön som människor ofta vistas i. En grön 
restorativ miljö kan hjälpa människan att genomföra den tänkta aktiviteten, passiv 
som aktiv, då människan vistas i en miljö som är stödjande för den handling individen 
tänkt utföra och således bidrar gröna miljöer till stressreducering hos människan. Vid 
implementering av grönska i ett befintligt område behöver det även finnas tydliga 
samband mellan de nya planerade elementen och de befintliga, så att grönskan 
tillsammans kan skapa en helhet. Den bör också väcka nyfikenhet hos människor 
och erbjuda en miljö där människan kan uppleva något annat än de vardagliga 
och stadsmässiga miljöerna. När grönska ska tillföras till ett befintligt område är 
det viktigt att utgå från platsen. Vilka förutsättningar har platsen? Det ska också 
poängteras att implementering i ett befintligt område skapar många begränsningar 
som hade kunnat undvikas om grönskan fått tillräckligt med utrymme och förankras 
i platsen i ett tidigt planeringsstadie. Arkitekturprofessionens intentioner är att 
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skapa en grön stad, dock får grönskan inte alltid det utrymme som behövs och den 
prioriteras ofta bort till förmån för bebyggelse. Den största skillnaden som framkom 
i denna studie ligger i att planarkitekten ofta förknippar grönskan i staden med 
någon form av pulshöjande aktivitet som grönska ska tillföra eller bidra till, medan 
landskapsarkitekten menar att grönskan ska skapa rumslighet. När grönska tas i 
anspråk för bebyggelse ska detta kompenseras på något sätt och riktlinjer behövs 
för hur denna kompensation ska ske. Landskapsarkitekter borde ha företräde 
vid implementeringen av grönska i staden då detta är deras expertisområde och 
planarkitekten bör snarare samverka med landskapsarkitekter för att således 
säkerställa planer där grönskan kommer till sin rätt. För att planarkitekten ska 
kunna verka för att grönska ska tillföras i nya områden krävs det större möjlighet för 
planarkitekten att reglera detta och ta stöd i lagstiftningen. Genom att implementera 
grönska i en befintlig stadsdel som innehåller flera parkkaraktärer ska grönskan 
kunna bidra till restorativa värden. Detta dels för att individer är olika och har 
individuella behov men även för att säkerställa att så många människors behov 
och begär som möjligt tillgodoses, vilket en variation i karaktär bidrar med. För 
att skapa grönska av varierad karaktär bör principerna avstånd, mängd, placering 
och skala användas. Genom att använda dessa fyra principer kan olika karaktärer 
uppnås, många människor kan få sina behov tillgodosedda och en grön miljö kan 
skapas som verkar restorativt för individers hälsa och välbefinnande. 

8.3 Avslutande reflektioner

Det få antalet informanter i studien medför att resultatet inte är generaliserbart 
utanför studiens undersökta område. Fler intervjuer hade behövt genomföras för 
att visa på tydligare samband och/eller skillnader. Avgränsningen till att enbart tre 
intervjuer genomförts grundar sig i studiens omfattning. Det hade således varit av 
intresse att intervjua fler personer verksamma inom arkitekturprofessionen och även 
att bredda urvalet till flera städer då alla informanter är verksamma i stora städer. 
Detta påverkar också den utvecklade verktygslådan och principer för rumsbildning 
i studien då dessa delvis är baserade på de identifierade nyckelorden från intervjuer 
samt plandokument. För att stärka verktygslådans validitet hade denna behövt 
testas i en verklig miljö för att utvärdera hur användbar den utvecklade metoden är. 
Detta hade även kunnat bidra till utveckling av metoden samt ytterligare precisering. 
Dock är verktygslådan i denna studie anpassad för att vara generaliserbar vilket kan 
visa på att metoden kan anpassas utifrån det valda fallet och således medföra att 
den kan appliceras på andra stadsdelar då grönska ska implementeras i efterhand. 
Det valda fallet Varvsholmen där verktygslådan valt att appliceras på i denna studie 
medför också vissa karaktäristiska drag som eventuellt har påverkat utvecklingen 
av verktygslådan; detta visar således också på nödvändigheten att testa metoden 
genom falldesign.
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Denna studie föreslår att riktlinjer för kompensation då grönska tas i anspråk 
behöver skapas. Det krävs vidare studier på hur denna kompensation skulle 
kunna se ut och hur den kan regleras. Författarna av denna studie har föreslagit 
att det eventuellt skulle kunna omfattas av Miljöbalken (SFS 1998:808) eller Plan- 
och bygglagen (SFS 2010:900). Detta är dock enbart en reflekterande tanke av 
författarna till denna studie och grundar sig inte i djupare analyser utan snarare en 
vidare fråga som studien väckt. Det finns vidare frågor om hur planer kan möjliggöra 
för gröna inslag i ett planeringsstadium, detta på grund av de gröna inslagens ringa 
storleksomfattning om < 50 m2. Hur skulle en eventuell reglering av gröna inslag av 
denna storlek som denna studie avser se ut?

Vi är övertygade om att grönskan kommer få en allt viktigare funktion i framtiden. 
Inte minst i samband med den befolkningsökning som pågår men också på grund 
av de ökade kraven kring effektivitet som dagens människa kan anses ha. Dessa 
ökade krav kring att uppnå det “perfekta” livet kan också medföra ökade problem 
kring stressrelaterade sjukdomar. Även om grönska inte kan medföra att människor 
kan undvika psykisk utmattning helt skulle den iallafall, som denna studie har 
påvisat, kunna bidra med positiva värden för människors hälsa och välbefinnande. 
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Bilagor

Bilaga 1: Intervjuguide

Bakgrundsinfo
Vilken är din akademiska bakgrund?
Vilken är din arbetsbakgrund?
Vad är ditt förhållande till grönska i den täta staden?

TEMA:	Hållbarhet
Hur tänker du kring hållbarhet kopplat till grönytor i staden?
Fokuset idag i stadsbyggnad kan anses kopplas mycket till hållbarhet och kommande klimatförändringar, hur 
säkerställer ni att projektet faktiskt är anpassat att verka för ett hållbart samhälle? (Uppföljning)
Använder ni något generellt mått eller strategier på hur tex. social hållbarhet kan mätas?

TEMA:	Grönska	i	staden/Mindre	gröna	inslag
Idag i stadsplaneringen kan det anses finnas en konflikt mellan den täta staden och rätten till grönska, alltså 
att för mycket mark tas i anspråk och att grönytor lätt glöms bort, hur förhåller ni er till konflikten mellan den 
täta staden och tillgång till grönområden?
Hur ser den bakomliggande designprocessen ut när ni gestaltar exempelvis en grön innergård, parkområde 
eller ett mindre grönt inslag?
Hur ser samarbetet ut inom projektgruppen?
Vilka faktorer anser du ingå i processen för att skapa ett “bra grönområde” för människors hälsa och välmåen-
de?

TEMA:	Implementering	i	efterhand
Ert projekt berör ett helt nytt område och ni har möjlighet att vara med i ett tidigt planeringsstadium, hur tror 
du att designprocessen förändrats om det snarare handlade om implementeringen av grönska i ett befintligt 
område?
Vad tänker du att grönskan i staden kommer få för betydelse i framtiden? Hur kommer staden anpassas för att 
möta kommande hållbarhetsutmaningar?
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Bilaga 2: Transkriberingsguide 

Följande symboler har använts i transkriberingen:

• …: kort paus 
 

• *host/skratt* : när ord sätts i mellan * förklarar det vad personen gör, 
exemplevis hostar eller skrattar 

De transkiberade intervjuerna förvaras av författarna till denna studie men kan 
ges ut vid begäran
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Bilaga 3: Index bilder och detaljdesign

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

14

15

16

12
13

4

1

2

Index bilder 
1: Trappa som leder upp till en höjddepå
2: Innegård uppe på höjddepå
3: Verksamhetsområde på Varvsholmen
4: Gångstråk längs vattnet
5: Inkilning med vatten i området tillsammans med gångbrygga
6: Kalmars ikonbyggnad Läppstiftet
7: Hur vattnet tillgängliggörs på Varvsholmen
8: Hela området omges av kaj
9: Gamla Varvsbyggnader som idag har ny användning
10: Rälsen gör sig påmind som historiskt objekt
11: Husfasader längs kajen
12: Bro sammanlänkar de närliggande öarna
13: Vy från närliggande ö över Varvsholmen
14: Mötesplats på Varvsholmen
15: Bred kaj vilken medför ett kargt intryck
16: Sittplats i stadsdelsparken

Index detaljdesign 

1: Område 1 - korsningen
2: Område 2 - det öppna landskapet

© Lantmäteriet
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Bilaga 4: Platsinventering

PLATSBESÖK 27/2 14/3 

Veckodag Onsdag Torsdag 

Tidpunkt 13:00 – 15:00 13:00 – 16:00 

Väderprognos • Blåsigt 
• Soligt 

• Kallt 
• Blåsigt  
• Lite solglimtar 

Vid första 
anblick: 

• Kargt 
• Lite aktivitet 

• Få människor 
• Grått 

Vad kommer 
vi fram till: 

• Ej ta med den egna trädgården 
• Tillgängliggjort havslinjen väl 
• Inget vindskydd från växtlighet eller skugga 

för sommarmånaderna 
• Jämför med detaljplanerna 

• Få platser för vindskydd 
• Få materialval, ingen variation 
• Raka linjer i gaturummet, ingen fascination 
• Ingen artrikedom 

Kommentarer: • Liten variation vad gäller höjd på 
växtligheten 

• Vilka delar vill vi utveckla/gestalta? Mötas 
eller två helt olika eller samma? 

• Skriva om blåstrukturen? 

• Endast enstaka grönt tak 
• Avsaknaden av skalskillnader gällande 

växtligheten kan ha att göra med att området 
började bebyggas 2001 men är fortfarande 
under förändring och därmed har växtligheten 
inte hunnit växa till sig 

• Grönytor som känns privata finns 
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