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Följande kandidatarbete behandlar grönstrukturens betydelse vid planering för 
skapandet av en attraktiv boendemiljö. Två planeringsideal; det funktionalistiska 
och den hållbara täta stadens utgångspunkter och syn på grönstrukturen har 
studerats. Syftet med arbetet har varit att undersöka vad de båda planeringsidealen 
betraktar som en attraktiv boendemiljö och vilken betydelse grönstrukturen har 
för skapandet av en sådan. Huvudfokus ligger sålunda på att undersöka i vilken 
grad grönstrukturen påverkar ett bostadsområdes attraktivitet. Arbetet har även 
behandlat frågan angående vad de båda stadstypernas kvaliteter skulle kunna 
bidra med vid framtida fysisk planering av grönstrukturen. En fallstudie har gjorts 
över det funktionalistiska området Kungsmarken och området Varvsholmen som 
är planerat efter den hållbara täta stadens planeringsideal. Utifrån fallstudien har 
sedan en komparativ studie gjort mellan dessa två områden för att komma fram 
till vilka kvaliteter och vilka brister som finns angående grönstrukturen i de båda 
områdena. 

Ur analysen framkom att det både finns kvaliteter och brister vad det gäller 
grönstrukturen i de båda områdena. Den grönstruktur som finns i områdena är 
dock ensidig och utformad efter endast ett specifikt planeringsideals synsätt. 
Slutsatsen i arbetet blir därav att planering efter givna riktlinjer skapar en 
statisk och monoton grönstruktur som hämmar spontaniteten och kreativiteten 
i stadens gröna rum. Det den framtida fysiska planeringen kan lära från de 
båda stadstyperna är därför att tillåta en större flexibilitet vid planering av 
grönstruktur. En mer flexibel grönstrukturplanering skulle skapa ett större 
utrymme för spontanitet och kreativitet, vilket i sig  genererar förutsättningar 
för skapandet av en attraktiv boendemiljö. 
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1.1 Bakgrundsbeskrivning

Strävan att planera för en attraktiv och hållbara stad är något som ständigt finns 
närvarande vid planeringen av staden. Vad som anses vara hållbart och hur man 
på bästa sätt planerar för att uppnå attraktivitet och hållbarhet har dock sett 
olika ut beroende på vilken planeringsdiskurs planeringen har utgått från. Vilken 
den rådande planeringsdiskursen är har i sin tur påverkats av när i historien 
planeringen har pågått. Det är dock först under dagens planeringsdiskurs som 
begreppet den hållbara staden har använts. Stävan att planera för en framtida 
hållbar stad har dock alltid funnits, även om tidigare diskurser beskrivit det 
utifrån andra begrepp. Planeringen för skapandet av en attraktiv och hållbar 
boendemiljö i staden är en ständigt pågående process. Vad en attraktiv och hållbar 
boendemiljö är och vilka planeringsverktyg som kan skapa denna förändras dock 
över tid.

I detta arbete kommer planeringidealen funktionalism och den hållbara täta 
stadens utgångspunkter för planeringen för en attraktiv och hållbar boendemiljö 
behandlas. Huvudfokus ligger på planeringen av grönstrukturen. De båda 
planeringsidealen har helt skilda syn vad det gäller planeringen för grönstrukturen 
och vilken betydelse denna har för skapandet av en attraktiv boendemiljö. Inom 
de båda idealen har grönstrukturen sett som en tillgång för skapandet av en 
attraktiv boendemiljö, men hur och på vilket sätt skiljer sig dock idealen åt. I 
det funktionalistiska planeringsidealet ansågs grönområden nödvändiga för att 
skapa en ljus och sund boendemiljö. Grönstrukturen fick därför utgöra en stor del 
av markarealen vid planeringen (Berglund et al. 2004:8). Inom planeringsidealet 
den hållbara stadens diskurs som utgångspunkt anses istället välutformade 
grönområden efter den mänskliga skalan bidra till skapandet av en attraktiv 
boendemiljö (Berglund et al. 2004:26,30). I den hållbara täta stadens diskurs 
ligger dock även ett stort fokus på att planera för en tät och funktionsblandad 
stad (Florgård 2005:125-126). Även om de båda planeringsidealen syn på 
grönstrukturplaneringen skiljer sig åt har de ändå det gemensamt att de båda 
har en tydlig förteställning om hur man bör planera för att skapa en attraktiv och 
hållbar boendemiljö. 

1.2 Problemformulering

Utifrån de två planeringsidealen funktionalismen och den hållbara täta staden går 
det att konstatera att utgångspunkter för att planera för en attraktiv och hållbar 
stad är helt olika. Dessa stadsbyggnadsideal kan representera ytterligheterna 
vad det gäller synen på grönstrukturens betydelse för en hållbar och attraktiv 
boendemiljö. Det ena idealet menar på att grönskan är av stor betydelse för 
skapandet av ett attraktivt och hållbart område, medan det andra idealet anser 
att stadsmässighet, täthet och funktionsblandning är viktigare aspekter vid 
planering för den attraktiva och hållbara staden. Det går därmed att konstatera 
att de båda diskursernas syn på grönstrukturen är i stort sett varandras motsats. 

En likhet som finns mellan de båda planeringsidealen är dock att de båda två 
utgår från en bestämd uppfattning om vad som anses vara en attraktiv och 

1.0 Inledning

Del 1
Inledning



8

hållbar planering. Båda idealen utgår dessutom endast från ett perspektiv om 
hur man bör planera för grönstrukturen för att skapa en attraktiv stad. I de båda 
idealen finns därmed tydliga riktlinjer för hur grönstrukturplanering bör gå till. 
När planeringsidealen endast utgår från ett perspektiv och/eller riktlinjer för 
planeringen av grönstrukturen finns det en risk att grönområdena ser likadana 
ut. Det finns därmed en problematik med att planeringsidealen endast utgår från 
ett givet perspektiv om hur grönstrukturen bör planeras för att skapa en attraktiv 
och hållbar boendemiljö. Då det som betraktas som attraktivt ständigt förändras 
innebär det även att vad som anses skapa attraktiva grönområden kommer att 
förändras. Det innebär vidare att en sådan planering ger upphov till att endast 
en typ av grönstruktur planeras. De båda planeringsidealen är på så vis statiska 
i sin syn på planeringen av grönstruktur och saknar därmed en flexibilitet som 
skulle bidra till att olika typer av grönområden upprättades. Frågan blir därför på 
vilket sätt det blir tydligt att Kungsmarken och Varvsholmen planerats utifrån en 
sådan statisk syn där grönstrukturen är planerad efter givna riktlinjer? Och vilka 
konsekvenser har det i sin tur inneburit för de båda områdenas grönstruktur? 

Det går även att se en problematik med att dagens planeringsideal söker sig 
tillbaka till den traditionella kvartersstaden som förebild. Detta på grund av 
att det funktionalistiska planeringsidealet växte fram som en motreaktion på 
just den traditionella och täta kvartersstaden (Rådberg 1988:115). Då vad som 
anses skapa en attraktiv boendemiljö och vilken betydelse grönstrukturen har 
för att göra det möjligt ständigt förändras går det inte i förväg att veta i vilken 
utsträckning planeringen lyckas skapa en attraktiv boendemiljö. 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka vad som betraktas som en attraktiv 
boendemiljö och vad som anses vara god bebyggd miljö utifrån de två 
planeringsidealen; funktionalism och den hållbara täta staden, och detta främst 
med fokus på grönstrukturplanering och utformning. Huvudfokus kommer 
följaktligen ligga på att undersöka i vilken grad grönstrukturen påverkar ett 
bostadsområdes attraktivitet och hållbarhet. 

Syftet är vidare att utifrån en komparativ studie av de två studerade områdena 
urskilja kvalitativa värden vad det gäller grönstrukturplaneringen från de båda 
planeringsidealen. Utifrån den komparativa utvärderingen är dessutom syftet att 
undersöka om de båda stadstyperna kan bidra med några kvaliteter vid framtida 
planering av grönstruktur. 



9

1.4 Frågeställning

•	 Hur definieras en attraktiv och hållbar boendemiljö i de två olika 
planeringsidealen: funktionalismen och den hållbara täta staden? 

•	 Vilka kvaliteter finns i de båda områdena Kungsmarken och Varvsholmen 
utifrån ett grönstrukturperspektiv? 

•	 Vad kan fysisk planering dra för nytta av de båda planeringsidealens syn på 
grönstruktur vid framtida planering av grönstruktur? 

1.5 Avgränsning

Arbetet utgår från grönstrukturens betydelse vid planering för en attraktiv 
boendemiljö med utgångspunkt från två skilda planeringsideal. Arbetet avgränsas 
till att endast behandla attraktiv boendemiljö i förhållande till grönstruktur. Således 
kommer andra parametrar som kan tänkas påverka ett områdes attraktivitet så 
som avstånd till centrum, arkitektonisk stil eller tillgång till kollektivtrafik inte 
tas i beaktande i det här arbetet. Endast grönstrukturplaneringen utifrån det 
funktionalistiska och den hållbara stadens planeringsideal kommer behandlas. 
Forsknings- och områdesöversikten har utifrån arbetets omfattning avgränsats 
till att endast behandla de två ovan nämnda planeringsidealns syn på planering 
samt en allmän diskussion om attraktiv boendemiljö. Fallstudien har därefter 
även den avgränsats till att endast behandla två områden som är planerade 
utifrån dessa planeringsideal. 
 
Det empiriska material som legat till grund för fallstudien begränsas till 
plandokument från vardera område samt en grönstrukturplan för området 
Varvsholmen. Vid innehållsanalysen av planhandlingarna ligger huvudfokus 
på det som berör planeringen av grönstrukturen. Fallstudiens avgränsas till 
områdenas fysiska grönstruktur. Grönområdenas nyttjande kommer därmed 
inte att behandlas i detta arbete. De sociala aspekter som kan påverka områdenas 
upplevelse som mer eller mindre attraktiva boendemiljöer kommer i det här 
arbetet inte heller tas i beaktande utan endast grönområdenas fysiska utformning 
kommer behandlas. 

1.6 Begreppsdefinition
 
Grönstruktur: 
Grönstruktur som begrepp är centralt i arbetet då det framför allt är grönskans 
betydelse för den attraktiva boendemiljön i staden som studeras. Grönstruktur 
definieras i det här arbetet som den mark i staden som inte är bebyggd eller 
utgörs av hårdgjorda ytor. Det är främst det gröna i staden, men kan även utgöras 
av mindre vattenområden, trädäck eller en stenlagd trädgård. I första hand är det 
dock parker, naturområden, innegårdar och gröna stråk som räknas. Grönstruktur 
kan både vara offentliga och privata områden. I det här arbetet kommer dock 
främst de offentliga områdena studeras. Friyta kommer användas synonymt med 
grönstruktur i det här arbetet. 
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Grönområden: 
Definitionen av grönområden och grönyta kommer i det här arbetet användas 
synonymt.  Grönområden utgörs till skillnad från grönstruktur endast 
av naturområden, parker och större sammanhängande gröna områden. 
Nationalencyklopedins definition av grönområden är följande: 
 

”Grönområde, reserverat område i form av park- och naturmark inom och i 
närheten av städer och tätorter, främst avsett för rekreation och friluftsliv 

(Nationalencyklopedin 2015)”.

Attraktiv boendemiljö: 
Attraktiv boendemiljö som begrepp kommer i det här arbetet användas med 
avseende att förklara hur stor efterfrågan som finns för en viss stads- och 
bostadstyp i jämförelse med andra alternativ. Det som anses utgöra attraktiv 
boendemiljö är med andra ord den typen av boende som flest antal människor 
vill bo och leva i (Johansson & Rådberg 1997:56). 
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2.1 Forskningsstrategi fallstudie

Den forskningsstrategi jag kommer använda mig av för det här arbetet är en 
fallstudie. Inom forskningsstrategin fallstudie kommer två undersökningsenheter 
studeras. Två kvalitativa metoder kommer tillämpas vilka är inventeringar och 
innehållsanalys. Inventering avser datainsamling som sedan bearbetas och 
analyseras av forskaren. Fallstudien har valts för att arbetets frågeställningar 
ska kunna besvaras och två metoder har valts för att öka träffsäkerheten, men 
även för att kunna jämföra de olika resultaten med varandra. Två olika metoder 
gör det även möjligt att få ett bredare perspektiv för de utvalda områdena. Inom 
fallstudien kommer även en komparativ undersökning genomföras där två olika 
fall behandlas. En fördel med fallstudie är att de resultat som framkommer 
vid innehållsanalys kan jämföras med de resultat som framkommer under 
inventeringen. Slutligen kan de två olika fallens utfall jämföras med varandra 
(Denscombe 2009:151). 

Vid en fallstudie undersökts ett generellt problem utifrån en specifik situation eller 
plats. I det här arbetet kommer planering för en attraktiv stad behandlas utifrån 
ett grönstrukturperspektiv. Två områden har valts ut med avsikt att dels kunna 
studera varje område grundligt och tillhandahålla en stor mängd information 
om området och dels för att kunna jämföra de båda områdena med varandra. 
Fördelen med att endast studera två fall är att en djupgående redogörelse då är 
möjlig att genomföra inom ramen för detta arbete. De studerade områdena är 
väl definierade och blir därmed tydliga att studera och jämföra med varandra 
(Denscombe 2009:59-62). Resultatet av arbetet går sedermera att generalisera 
för andra liknande bostadsområden byggda under samma tid då de utvalda 
bostadsområdena är typexempel över det stadsbyggnadsideal som var rådande 
då områdena planerades. Det innebär att resultatet av det här arbetet skulle gå att 
applicera på andra bostadsområden som är byggda efter samma planeringsideal. 
Det går däremot inte att applicera resultatet på ett bostadsområde som inte är 
likvärdigt med något av de för arbetet studerade bostadsområdena. Trots att 
det är två typiska områden som studerats är de ändå utifrån vissa avseenden 
unika i sitt slag. Att områdena kan ses som unika i vissa avseende är något som 
forskaren måste ta i beaktande när en generalisering utifrån områdena och den 
planeringsdiskurs de är byggda efter antas i arbetet. För att arbetets frågeställning 
ska vara möjlig att besvara är det nödvändigt att kunna göra en generalisering, 
och dra en slutsats om att de studerade områdena är typiska för den tid och den 
planeringsdiskurs som var rådande då de byggdes (Denscombe 2009:65,68).

2.2 Komparativ studie 

En komparativ studie kommer i det här arbetet göras mellan de två studerade 
områdena. En komparativ studie används för att skapa förståelse för ett visst 
fenomen genom jämförelse mellan två eller flera fall. Utgångspunkten vid en 
komparativ studie är antagandet om att det finns likheter och skillnader mellan 
de studerade fallen. Likheter och skillnader som finns i de båda områdena och hur 
dessa förhåller sig till varandra studeras. En komparativ studie gör det möjligt att 
studera två kontrasterande fall med varandra utifrån ett bestämt perspektiv. Då 

2.0 Metod och forskningsstategi



13

flera olika fall studeras blir det lättare för forskaren att komma fram till ett resultat 
som sedan tolkas och förstås utifrån de likheter och skillnader som framkommit 
under fallstudien. Ett mer träffsäkert resultat för arbetet kan uppnås då resultatet 
från flera olika fall studeras (Denk 2002:7-10). 

Den komparativa studien i det här arbetet görs för att kunna jämföra de 
studerade områdenas grönstruktur och hur den har kommit att påverkas av de 
planeringsideal som var rådande då området planerades. I studien kommer likheter 
och skillnader vad det gäller grönstrukturen i de utvalda områdena studeras. Det 
är betydelsefullt att göra en komparativ undersökning då det är av intresse att 
undersöka två olika typer av stadsplanering och studera vad dessa synsätt, ideal 
och praktiker har för inställning till grönstruktur på en lokal stadsdelsnivå. Den 
komparativa studien kommer sedan ligga till grund för arbetets diskussion där 
slutsatser om de studerade områdena görs utifrån de likheter och skillnader som 
framkommit under fallstudien.
 
De två fallen är utvalda är på grund att de är två områden som är planerade 
efter två helt olika planeringsideal. Planeringsidealen utgår dessutom från 
två helt olika synsätt och perspektiv vid planeringen av grönstruktur. De två 
planeringsidealen, funktionalism och den hållbara täta staden som diskurs och 
dess praktik, är dessutom två extrema fall vad de gäller synen på grönstruktur. 
De för det här arbetet studerade områdena är dels ett hus i parkområde, med 
mycket grönstruktur, och dels ett område som bygger på principen om den 
täta och hållbara staden, som består av begränsad grönstruktur. Områdena 
är Kungsmarken i Karlskrona och Varvsholmen i Kalmar. Kungsmarken är ett 
funktionalistiskt område som byggdes som en del av miljonprogrammet på 
1960-talet (Karlskrona 1963, Reppen & Vidén 2006:11). Varvsholmen ligger på 
ett gammalt varvsområde på en ö. Området började byggas i början på 2000-talet 
och är planerat efter den hållbara täta staden som diskurs (Kalmar 2004). 
Dessa områden är noga utvalda med hänsyn till att de är planerade utifrån olika 
diskurser som utgår från två helt skilda syner på hur planeringen för en attraktiv 
boende miljö borde gå till och vilken betydelse planeringen av grönstrukturen har 
för att uppnå detta.

2.3 Inventering

Inventering som metod har valts för att arbetet på ett mer ingående sätt ska 
kunna studera de utvalda områdenas grönstruktur. Inventering är ett smidigt sätt 
för forskaren att på ett enkelt sätt samla in det material som är nödvändigt för att 
kunna genomföra en analys och besvara arbetets frågeställning. I undersökningen 
kommer platsinventeringar över de två utvalda områden genomföras. 

En traditionell inventering bygger på forskarens egna direkta observationer. 
Syftet med inventeringen är att direkt på platsen inventera vad som faktiskt 
finns och hur området ser ut (Denscombe 2009:271). Jag har valt att genomföra 
inventeringar för att få en uppfattning om hur grönområdena i bostadsområdena 
ser ut i verkligheten. Att utföra en inventering är det ända sättet att få tillgång till 
denna fakta. Vid inventeringarna kommer ett inventeringsschema med olika typer 
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av frågor angående grönområdenas utformning och struktur användas. Samma 
inventeringsschema används vid båda inventeringarna för att säkerställa att 
samma aspekter studeras i de båda fallen. En jämförelse av inventeringsmaterialet 
och de studerade plandokumenten kommer sedan göras för att se hur och i vilken 
grad dessa stämmer överrens med varandra. Resultatet från inventeringarna 
kommer i arbetet presenteras genom text, foton och kartmaterial. 

Analysen av inventeringsmaterialet görs dels genom att jämföra det inventerade 
området med den innehållsanalys som kommer göras utifrån plandokument 
och dels genom en komparativ studie mellan områdena. Vid analysen kommer  
därmed skillnader och likheter områdena emellan studeras. 

Inventeringen har gjorts genom att försöka besvara de nedan presenterade 
frågorna från inventeringsschemat: 

1.Finns det något specifikt karaktäristiskt för områdets grönstruktur? 

2. Vilka typer av grönområden finns; park, gräsyta, fotbollsplan etc.? 

3. Vad har grönstrukturen för utbredning och storlek i området?  

4. Vilken skala och form har grönområdena? 

5. Hur är grönområdena definierade?  Vad finns det för gränser för grönområdena; 
vägar, hus etc.?

6. Finns det några aktivitetsanordningar; lekplats, grillplats etc.?

7. Vilka fysiska element finns; markunderlag, väggar, vegetation, möblemang 
etc.?

8. Vad finns det för entréer till grönområdena?

9. Hur tillgängliga är grönområdena?

10. Finns det vägar i direkt anslutning till grönstrukturen; gång-och cykelväg, 
bilväg?

11. Hur upplevs grönområdena; privata, halvprivata, offentliga? 

2.4 Kvalitativ innehållsanalys 

Kvalitativ innehållsanalys som metod används för att analysera plandokument 
som berör de för arbetet utvalda områdena. Analysen kommer sedan ske 
utifrån två huvudmetoder som Fejes och Thornberg (2015) kallar tolkning och 
kategorisering. Tolkning innebär att forskaren tolkar texten i de dokument som 
ska studeras och drar egna slutsatser utifrån denna. Kategoriseringen innebär att 
den information som är relevant för arbetets syfte lyfts fram (Fejes och Thornberg 
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2015:34,37). För detta arbete är det således en analys av utvalda begrepp som 
har med grönstruktur att göra, så som grönområden, park, lekplatser, naturmark 
samt trafik i förhållande till grönstruktur. I en kvalitativ innehållsanalys studeras 
främst vad som framställs som viktigt och relevant i texten. Genom att studera 
vilka ord och begrepp som framförallt används och sedan se hur dessa värderas 
går det att göra en analys av textens innehåll (Denscombe 2009:308-309). 

Vid genomförandet av den kvalitativ innehållsanalys väljs de texter som 
ska analyseras ut och utifrån de valda texterna görs sedan den kvalitativa 
innehållsanalysen. För att genomföra analysen studeras utvalda ämnen och 
stycken. De övergripande frågor som ställs vid genomförandet av innehållsanalysen 
är; Hur beskrivs områdets befintliga grönstruktur? Hur beskrivs den planerade 
grönstrukturen för området? Hur och i vilken utsträckning förhåller sig dokumentet 
till grönstruktur? På vilket sätt beskrivs områdets övergripande karaktäristiska drag? 
Innehållsanalysen inleds med att de utvalda dokumenten läses igenom i sin helhet 
för att få en bild av områdena och dokumenten. Därefter studeras dokumenten 
utifrån de ovan nämnda frågorna. 

De dokument som använts vid genomförandet av innehållsanalysen är följande: 

•	 Utvidgning av stadsplan för Kungsmarken m.m. inom yttre Vämö i Karlskrona

•	 Detaljplan för del av VARVSHOLMEN 1, etapp V, på Varvsholmen

•	 Grönstrukturen i Kalmar Planeringsunderlag för Kalmar stad utifrån ett socialt 
och biologiskt perspektiv 

Dokumenten för innehållsanalysen har valts med avseende att de behandlar de 
för arbetet utvalda områdena. Dokumentet för Kungsmarken är den beskrivning 
som hör till den plankarta som finns för stadsplanen för Kungsmarken som 
upprättades då området skulle bebyggas. Dokumentet är således från 1963 då 
området planerades vilket gör det relevant att studera vid en innehållsanalys. De 
dokument som valts för området Varvsholmen är dels den planbeskrivning och 
genomförandebeskrivning som finns för en av områdets detaljplaner. Detaljplanen 
är vald med avseende att det är den största detaljplanen för området, och då den 
utgör centrala delar av området. Därmed är denna detaljplan representativ för 
hela Varvsholmen. Detaljplanområdet är dessutom färdigbyggt, vilket inte är 
fallet för alla detaljplaner inom området. Dokumentet Grönstrukturen i Kalmar 
har även valts ut för att studera kommunens syn på Varvsholmens grönstruktur.  
Det är endast sammanhang där Varvsholmen nämns  som behandlas i 
innehållsanalysen. Att studera grönstrukturplanen är av relevans på grund av 
att området Varvsholmen är byggt i stort sätt samtidigt som grönstrukturplanen 
upprättades. Detta gör att de båda dokumentens syn på grönstrukturen utgår 
från samma planeringsdiskurs.
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2.5 Metod- och forskningsstrategikritik 

För att bedöma kvaliteten och trovärdigheten av de metoder som valts för 
arbetet är det relevant att reflektera krig metodernas validitet, objektivitet och 
tillförlitlighet. Validitet handlar om att bedöma den data som använts lämplighet. 
Forskaren ska i så stor utsträckning som möjligt vara objektiv. Det är dock viktigt 
att poängtera att forskaren dock alltid har en viss inverkan på arbetets resultat 
och att arbetet därmed inte blir helt objektivt. Tillförlitlighet visar på hur lämpligt 
forskningsinstrumentet är för arbetet och om en annan forskare skulle kunna 
genomföra samma studie och då uppnå liknande resultat (Denscombe 2009: 378-
379, 383). 

Den största nackdelen med fallstudien är svårigheten med att uppvisa en 
trovärdighet angående den generalisering som gjorts utifrån de studerade fallens 
resultat. Då arbetet endast studerar två områdens grönstruktur på djupet går det 
att diskutera om dessa kan betraktas som generella vad det gäller förekomsten av 
grönområden i andra bostadsområden byggda efter samma planeringsdiskurser 
(Denscombe 2009:72). Den största nackdelen med komparativa studier är att 
forskaren under studiens gång tenderar att fokusera allt för mycket på att hitta 
skillnader mellan de två fallen, vilket riskerar att den övergripande kontexten 
angående de båda fallen förbises (Denk 2002:51-54).

Vidare är en av de största nackdelarna med inventering som metod att forskarens 
individuella person påverkar vilken data som samlas in. Detta är något som man 
som forskare måste vara medveten om (Denscombe 2009:272). Då detta arbete 
endast syftar till att studera och registrera den fysiska miljön är det dock inte 
lika stor risk att forskarens personlighet färgar vilken data som samlas in. För 
att öka tillförlitligheten till arbetet är det dock ändå en fördel att en kvalitativ 
innehållsanalys som metod kommer komplettera inventeringen under fallstudien 
(Denscombe 2009:61,307,308). 

Den största nackdelen med kvalitativ innehållsanalys som metod är slutligen 
de använda källornas trovärdighet. En bedömning över källans auktoritet och 
relevans måste göras för att kunna avgöra källans trovärdighet (Denscombe 
2009:316-317). De dokument som används för det här arbetet kan dock betraktas 
som trovärdiga källor att använda vid en analys då de är skrivna av kommunen 
och har som syfte att beskriva planeringen av och för de studerade områdena. 
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Forskningsfältet som behandlar attraktiv boendemiljö utgör ett brett fält med 
många olika perspektiv och synsätt på vad som är avgörande vid skapandet av 
en attraktiv boendemiljö. I hur stor utsträckning grönstruktur påverkar vad som 
anses vara en attraktiv boendemiljö råder det också delade meningar om. Nedan 
beskrivs de teoretiska utgångspunkter och den forsknings- och områdesöversikt 
som ligger till grund för arbetets fallstudie. 

3.1 Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna för det här arbetet är två olika planeringsideal 
som utgår från två skilda planeringsdiskurser. Det är den funktionalistiska 
diskursen och den hållbara täta stadens diskurs. Det är utifrån de här diskursernas 
perspektiv och syn på hur man planerar för grönstruktur för att skapa en hållbar 
och attraktiv boendemiljö som arbetet kommer genomföras. De teoretiska 
utgångspunkterna kommer sedan ligga till grund för arbetets fallstudie och 
diskussion.  

3.2 Planering för en attraktiv boendemiljö

Vad som har ansetts vara attraktiv boendemiljö har sett olika ut vid olika 
tidpunkter i historien. Det som ansågs attraktivt vid en tidpunkt kan vid en annan 
upplevas som oattraktivt. Under funktionalismen betraktades till exempel glesa, 
ljusa bostadsområden med stora grönområden som attraktivt. Idag däremot bedöms 
samma förhållande vara oattraktiva och problematiska (Bergström 2005:110). För att 
kunna besvara frågan om vad som anses vara attraktiva bostadsområden är det 
nödvändigt att försöka besvara frågorna om hur människor vill bo och vilken typ 
av boende som är mest uppskattat (Johansson & Rådberg 1997:35). 

I dagens stadsbyggnadsdebatt dominerar idén om att den täta staden är 
synonym med den attraktiva och goda staden. Detta beror bland annat på att i 
den täta staden utnyttjas marken bättre vilket sparar natur och jordbruksmark 
och dessutom skapas ett större underlag för kollektivtrafik, service och sociala 
mötesplatser i stadskärnorna. Det är dock inte så enkelt att det direkt går att säga 
att den täta staden per automatik är attraktiv. Det finns idag visserligen en stor 
efterfrågan på bostäder i de täta stadskärnorna, men det finns fler parametrar 
som är avgörande för hur attraktiv en stadsdel eller stad bedöms vara (Rådberg 
2014:125). 

Utifrån en utredning som handlar om hur den sociala statusen i olika 
bostadsområden i Stockholm förändrats mellan 1970-1990-talet går det att 
studera förhållandet mellan täthet och attraktivitet (Rådberg 2014:130-136). 
Den sociala statusen beräknades genom att man mätte kvoten mellan låg- och 
höginkomsttagare i områdena. Resultatet av undersökningen visar att nästan 
alla bostadsområden befann sig i rörelse när det gällde deras attraktivitet. 
En del områden ansågs betydligt attraktivare 1990 än vad de hade gjort 1970 
och tvärtom. Ett exempel är att det på 1970-talet fanns låginkomstområden i 
Stockholms innerstad, medan samma område på 1990-talet hade omvandlats till 
mer höginkomst-präglade områden. På 1970-talet hade de äldre villaområdena 

3.0 Forsknings- och områdesöversikt
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utanför Stockholm inte en höginkomstprofil, vilket de hade fått under 1990-talet. 
Flertalet flerbostadsområden, till exempel Skärholmen, Rågsved och Bredäng, 
hade dock sjunkit ned och klassades på 1990-talet som låginkomstområden. 
Det är flerbostadsområden vilka är byggda under miljonprogrammet som 
till störst del har förlorat sin attraktivitet.  Även stadsdelar, som Vällingby, 
Blackeberg, Bandhagen och Högdalen, längs tunnelbanelinjerna som byggts 
innan miljonprogramsområdena och som tidigare betraktas som välplanerade 
och attraktiva områden har valts bort av höginkomsttagarhushållen. Detta beror 
delvis på att de lägenhetsstorlekar som finns i dessa områden är byggda efter 
de önskemål som fanns när de byggdes på 1950-talet. Idag har kraven för det 
normala medelklasshushållet ökat, vilket leder till att områdena blir mindre 
attraktiva (Rådberg 2014:130-136). De bostadsområden som tappat mest i 
attraktivitet sedan 1970-talet är även de tätaste områdena, Stockholms innerstad 
borträknat, och de mest attraktiva bostadsområdena är framför allt de glest 
byggda villaområdena utanför staden. Det går därmed att se ett mönster vad det 
gäller sambandet mellan täthet och attraktivitet där slutsatsen blir att den täta 
staden inte alltid är synonymt med den attraktiva och goda staden (Rådberg 
2014:130-136). En slutsats som går att dra utifrån den här utredningen är att 
vilka områden som får en höginkomstprofil och därmed betraktas som attraktiva 
förändras över tid. 

I en undersökning genomförd av Stockholms Utrednings- och statistikkontor 
tillfrågades bostadssökande hushåll hur de värderade att bo nära Stockholms 
innerstad i jämförelse med andra faktorer. Resultatet visade att hushållen 
rangordnade andra faktorer högre än närheten till innerstan. Detta var 
faktorer som närhet till kollektivtrafik och grönstruktur samt bra skötsel av 
utomhusmiljöerna i närheten av bostaden (Johansson & Rådberg 1997:41-42). 

Nationalekonomen Åke Andersson (1998) är dock en av många som hävdar att det 
finns ett samband mellan stadens täthet och efterfrågan på mark för kontor och 
bostäder. Detta innebär att städer är tätast i centrum för där är tillgång på service, 
arbete och kultur som störst. Då efterfrågan här är störst blir även markpriserna 
högst här. Attraktiviteten skulle därmed vara störst i centrum där tätheten är 
som högst. Den täta strukturen i stadens centrum bidrar även till kortare avstånd 
till service, arbete och nöje, vilket i sig även anses vara hållbart (Andersson 
1998 se Ståhle 2005:3,4). Johan Rådberg påpekar dock att attraktiviteten och 
efterfrågan på mark i centrum endast går att likställa med hög attraktivitet om en 
god boende- och livsmiljö samtidigt kan upprätthållas. Rådberg menar på att ett 
centrums grönstruktur i stor utsträckning möjliggör för en god boendemiljö och 
ett bärkraftigt stadsliv. Städer som är täta men samtidigt saknar parker i centrum 
har därför ofta få boende i de mest centrala delarna. De som har råd har då en 
tendens att flytta från centrum, vilket leder till en utglesning och skapandet av 
längre avstånd, vilket i sig anses vara ohållbart (Rådberg 2014: 130-136). 

Erixson och Ståhle (2008) presenterar vidare några viktiga samband mellan 
boendemiljö och attraktivitet. Uttrycken kompakthet och rymlighet används för 
att förklara skillnaderna mellan olika områden och deras attraktivitet. Stadsdelar 
som har hög täthet och en viss grönstruktur har hög kompakthet. Glesa stadsdelar 
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och landsbyggd däremot har låg kompakthet. Måttlig kompakthet finns slutligen i 
de områden som antingen är medeltäta med mycket grönstruktur eller i områden 
med lite grönstruktur men som är täta. För att skapa en attraktiv boendemiljö är 
det viktigt att ha dessa uttryck och samband i åtanke. I och med att rymligheten 
ofta sänks när ett område förtätas bör samtidigt kompaktheten öka i området 
för att dess attraktivitet inte ska minska. Detta på grund av att människor som 
bor i ett område som förtätas ofta accepterar en minskad rymlighet om området 
samtidigt får en ökad kompakthet. En ökad kompakthet bidrar till områdes 
stadsmiljö bibehålls. Det går till exempel att se ett samband mellan kompakthet, 
blandningen av lokal- och bostadsyta och tillgången på grönstruktur. Dessa tre 
parametrar påverkar tillsammans områdes attraktivitet. Det innebär att ett 
område behöver ha tillgänglig kompakthet och grönstruktur för att attrahera 
boende och företag till området. Det är således sambandet mellan dessa som 
bidrar till områdets attraktiva boendemiljö i det här avseendet (Erixon & Ståhle 
2008:12,19,24).

I rapporten presenteras även ett samband mellan inkomst och vilka områden 
som betraktas som attraktiva. Då attraktivitet studeras i samklang med inkomst 
för boende i innerstaden går det att se ett mönster där människor med högre 
inkomster har en tendens att bosätta sig i områden där en kombination av 
natur och täthet finns. I landsortkommuner som är glesare är dock sambandet 
det motsatta. I dessa kommuner tenderar de med högre inkomster bosätta sig i 
områden med högre rymlighetsvärde. Detta visar vilka boendemiljöer som är mest 
eftertraktade och bedöms attraktiva. Det går även att konstatera att de områden 
som har en måttlig kompakthet inte förefaller utgöra en attraktiv boendemiljö i 
lika stor utsträckning. Denna slutsats går att dra utifrån det faktum att människor 
med hög inkomst, som har större valmöjligheter vid val av bostadsområde, inte 
söker sig till områden med en måttlig kompakthet (Erixon & Ståhle 2008:19).

Vad som avgör hur attraktiv ett bostadsområde eller en stads boendemiljö anses 
vara beror alltså på flera olika saker och det skiljer sig dessutom över tid. Vad som 
bdöms attrakitv skiljer sig dessutom människor emellan. Det finns med andra 
ord inte blott ett givet sätt att planera efter för att en attraktiv boendemiljö i 
staden ska skapas. 

3.3 Planering under funktionalismen

Det funktionalistiska stadsbyggnadsidealet slog igenom i Sverige i och med 
Stockholmsutställningen 1930. Funktionalismen växte fram som en reaktion 
på tidigare stadsbyggnadsideal som var rådande under industrialismen, så som 
trädgårdsstaden och kvartersstaden. Den traditionella kvartersstaden ansågs 
vara trång, mörk och ohygienisk och det var detta var något det funktionalistiska 
planeringsidealet ville komma bort ifrån (Johansson & Rådberg 1997:23). Det nya 
stadsbyggnadsidealet innebar ett nytt kapitel inom stadsbyggnadsutvecklingen 
med helt andra krav på kvalitet. De nya kvalitetsnormerna byggde på en öppen 
men tät stad. Funktionalismens stadsbyggnadsideal stod även i stor kontrast mot 
det tidigare trädgårdsstadsidealet, då trädgårdsstaden förespråkade småskaliga 
enbostadshus, förespråkades inom funktionalismen istället höghusbyggande 
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(Rådberg 1988: 80-81,115,241). 

De nya höghusområdena skulle bilda små samhällen som delvis skulle vara 
självförsörjande. I områdena skulle skola, bio, butiker och sporthallar finnas. 
Planeringen utgick från zonering vilket innebar att bostäder, handel och 
industri separerades från varandra. Separeringen berodde på att ohälsosamma 
förhållanden nära bostäderna skulle undvikas i största möjliga mån (Rådberg 
1988:114,242,243). I den slutna kvartersstaden fanns ofta trafikbuller, 
föroreningar och buller från industrier nära bostäderna och det var något 
man ville undvika med den nya planeringen. Med människors hälsa som en 
stark utgångspunkt blev sol, ljus och luft starka ideal att anpassa sig efter vid 
planeringen. En stor framtidsvision fanns och förnuftet skulle styra den nya 
arkitekturen som skulle skapa en den nya människan och den framtida hållbara 
staden. Strävan efter mer hygieniska bostadsförhållanden var ledande (Berglund 
et al. 2004:8-10). 

Stadsbyggnadsidealets utgångspunkt var även till stor del att lyfta fram tekniken, 
rationalisera byggandet och göra planeringen mer vetenskapligt förankrad. 
Den nya planeringen skulle vara förnuftig och bygga på vetenskapliga grunder. 
Värderingar övar vad som ansågs vackert, tilltalande eller skapade trivsel 
betraktades som ovetenskapliga och skulle därmed inte få påverka planeringen. 
Dessa värderingar ansågs till och med vara hämmande för utvecklingen av städer 
och bostadsbyggandet (Rådberg 1988:243). 

I och med den nya tekniken gick det att bygga högre hus och massproducera 
byggnadsdelar i större utsträckning. Det var möjligt för stadsbyggandet att bli mer 
vetenskapligt på grund av att det fanns en allmän syn som ansåg att byggandets 
förutsättningar i hög grad gick att rationellt undersöka och mäta. Nya parametrar 
så som exploateringstal, rymlighetstal och solvinklar utvecklades för att en plans 
kvalitet skulle kunna mätas objektivt (Rådberg 1988:242-243). Det var strävan 
efter att uppnå de hygienska minimikraven vid bostadsbebyggelsen som låg till 
grund för utvecklandet av dessa parametrar. Några exempel på de normer och 
riktvärden som infördes för flerbostadsbyggelsen var ett riktvärde för minsta 
antal soltimmar i bostaden och att en småbarnslekplats på minst 100 kvm skulle 
finnas i ett soligt läge inom 50 meter från entrén. Kravet på antalet soltimmar 
ansågs vara ett kvalitetskrav för bostäder. Inspirationen till det rationella 
byggandet och massproduktionen av bostäder kom från massindustrin och Fords 
bilindustri, med sitt effektiva bilbyggande, var en särskilt stark inspirationskälla 
(Johansson & Rådberg 1997:23,26). 

Den stora skalan som eftersträvades vid planeringen präglades av en ingenjörmässig 
syn på planering och byggande. Under funktionalismen genomfördes en 
omfattande bostadsforskning för att byggandet skulle kunna bli så vetenskapligt 
grundat som möjligt. Även många arkitekter var inriktade på det vetenskapliga 
och industriella bostadsbyggandet. Ett exempel på detta är Erik och Tore Ahlséns 
bostadskvarter i Biskopsgården i Göteborg som består av huskroppar med 
industritillverkade monteringsfärdiga och flyttbara trapphus, vilket innebar att 
våningsplanen blev fria. Den här industrialiseringen av bostadsbyggandet ledde 
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dock till att funktionalismens grundsträvan efter öppna pelardäck och flexibilitet 
inte förverkligades (Caldenby 1998:144-147). I och med att bilens betydelse 
hade vuxit och bilinnehavet ökade blev även bilen en tydlig utgångspunkt vid 
planeringen. Bilen var en central del vid planeringen av de nya bostadsområdena 
då bilen ansågs var en framtids faktor för staden (Khakee 2005:17-19).  

3.4  Planering av grönstruktur under funktionalismen 

Den funktionalistiska planeringen utgick från att stora grönområden skulle 
finnas mellan husen och att naturen därmed skulle bli påtaglig och närvarande 
för de boende, även i de mest centrala lägena i staden. Detta skulle bidra till att 
människor kände att de levde i en grönskande stad med hög kvalitet (Rådberg 
1988:241)

Vid planeringen räknades en rad punkter upp som väsentliga för att uppnå en 
hållbar och attraktiv framtida bostadsmiljö. En av punkterna handlar om att husen 
borde byggas tillräckligt glest så för att kunna säkerställa kraven på ljusinsläpp 
i bostäderna. Det ansågs dessutom bättre att förlägga större grönområden i 
bostadsområdenas ytterkanter än att splittra upp grönområdena till mindre 
enheter mellan husen. Argumentet för det här var att dessa små grönområden 
inte ansågs få någon definierad funktion och användning (Rådberg 1988:366). 

3.5  Planeringsexempel under funktionalismen

Miljonprogrammet var det statliga program som upprättades med målet att bygga 
1 miljon nya bostäder i Sverige mellan åren 1965-1974. Inom miljonprogrammets 
ramar byggdes både flerbostadshus och småhus. Det rådande planeringsidealet 
under miljonprogrammet var det funktionalistiska. Programmet upprättades 
som ett politiskt initiativ av riksdagen och syftet var att bygga bort bostadsbristen 
och att höja bostadsstandarden för hela Sveriges befolkning. I regeringens 
proposition 1967:100 framgick det tydligt att bostadspolitiken skulle arbeta för 
att hela befolkningen skulle erbjudas sunda och välplanerade bostäder av god 
kvalitet till en rimlig kostnad. Höga byggkostnader var en av anledningarna till en 
ökad industrialisering och standardisering av byggandet. Detta för att bostäderna 
inte skulle bli allt för dyra att bygga. Den här utvecklingen eftersträvades av 
både byggbranschen och staten (Reppen & Vidén 2006:11). Bostadsbrist och 
undermålig bostadsstandard hade varit ett problem sedan efterkrigstiden 
1945 och det var stävan att bygga bort dessa problem som var ledande. En stor 
inflyttning till städer och industriorter bidrog till att det fanns en stor efterfrågan 
på bostäder. I och med högkonjunkturen hade dessutom välståndet för många 
svenskar höjts vilket även medförde att efterfråga på att bostäder med högre 
standard växte (Lundahl & Vidén 1992:10, Reppen & Vidén 2006:10,11). Det 
var främst kommunägda allmännyttiga bostadsföretag som stod som byggherrar 
för de nya bostadsområdena. De stod för lite mer än hälften av alla lägenheter i 
flerbostadshus (Johansson 2012:12). 
De nya områdena byggdes ofta i stor skala på oexploaterad mark som inte 
anpassades till den omkringliggande miljön vad det gällde arkitektonisk stil 
eller skala. Det innebar att bostadsmiljön kunde skilja sig drastiskt från den 
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omkringliggande miljön. Den oexploaterade marken utanför områdena sparades 
orörd och utgjordes ofta av skog eller jordbruksmark. Antalet grönområden 
inom området blev ofta nedprioriterade till fördel för stora parkeringsplatser 
och/eller parkeringsgarage i husens direkta närhet. Grönområden ansågs dock 
fortfarande viktiga, men grönområdena hamnade ofta längre bort från husen 
eller mellan husen på innegårdar. Ofta skapades en bilfri sida av husen där 
grönområdena fick större utrymme. Det som är karaktäristiskt för planeringen av 
miljonprogrammens utomhusmiljöer är den tydliga funktionsindelningen mellan 
de olika funktionerna för trafik, parkering, lek, rekreation och gångvägar. Stora 
och bilfria bostadsgårdar skulle finnas, men planeringen av utomhusmiljöerna 
utgick dock ofta från bilen som den viktigaste beståndsdelen. Parkeringsytorna 
var stora och dominerar många gånger den yttre miljön (Reppen & Vidén 
2006:14,65-66).  

För att kunna skapa framtidens hygieniska bostadsområden ansågs dock 
grönområden ytterst viktiga för området, även om bilen fick stort utrymme. Det 
var främst grönytor för lek och rekreation som prioriterades. Grönområdena 
kategoriserades och delades in olika områden som alla skulle ha en viss storlek. 
Varje yta var sedan planerad att nyttjas till något specifikt. Alla grönområden 
planerades dessutom utifrån de normer och riktlinjer som talade om vilka 
funktioner som skulle finnas i grönområdena. Indelningen av grönområdena 
bestod oftast av en gård för boende, en kvartersmark som kunde nyttjas av flera 
hus och en större allmän park. Husens entréer vette ofta mot gården som var 
väldigt styrd i sin utformning. På innegården skulle lekplatser för de allra minsta 
barnen samt parksoffor finnas. Kvartersmarken bestod däremot i allmänhet 
av mer grönska och där skapades således större utrymme för spontanitet. I 
den allmänna parken fanns ofta olika typer av anläggningar som till exempel 
idrottsplatser. De stora grönytorna var dock ofta schematiskt planerade och 
präglades av en storskalighet likt bebyggelsen i områdena. Gårdarna var ofta 
enhetliga med få variationer (Lundahl & Vidén 1992:26-28). Mer känsliga 
områden som gräsmattor och naturmark skulle endast förekomma i större 
sammanhängande områden och växterna som användes skulle dessutom 
vara slittåliga och lättskötta. Några vanliga växter som användes var berberis, 
ölandstok, oxbär, rönn, hagtorn och snöbär (Reppen & Vidén 2006:66, Rådberg 
1988:370,373). I de mest högexploaterade områdena utgjordes till och med ofta 
gårdarna av hårdgjorda ytor då planerarna ansåg att slitaget på gården annars 
hade blivit för stort. Förutom storleken fanns det få krav på hur grönområdena 
skulle se ut. Detta bidrog till att utformningen av grönområden inte planerades 
i någon större utsträckning. De kvalitetskrav som fanns kunde oftast uppfyllas 
på den marken som blev kvar mellan huskropparna och vägar vid planeringen 
(Lundahl & Vidén 1992:26,27). 

3.6 Planering under postmodernismen 

Det postmoderna stadsbyggnadsidealet utvecklades som en reaktion på 
funktionalismen men kanske framför allt på miljonprogrammets planering 
(Tunström 2009:29,172). Innan miljonprogrammet ens var helt genomfört hade 
det fått utstå en massiv kritik. Det som främst kritiserades var dess storskalighet, 
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monotona miljöer och det vetenskapliga rationella sättet att planera och bygga 
(Caldenby 1998:144). Det postmoderna stadsbyggnadsidealet motsätter sig 
starkt funktionalismens sätt att planera och idealen är i stort sätt de motsatta. 
Postmodernistisk planering utgår från diskursen om den hållbara täta staden. 
Det är även till störst denna diskurs som planeringen utgår ifrån idag. Hållbarhet 
är i sin tur ett paraplybegrepp som i det här avseendet bland annat inkluderar den 
traditionella kvartersstaden som den hållbara staden (Tunström 2009:11-12). 

Inom det här planeringsidealet beskrivs ofta planeringen genom att olika 
planeringsbegrepp värderas som motsatser till varandra. I och med att 
funktionalismen tillskrivs de ord som värderas negativt synliggörs även 
den kritik som finns mot den funktionalistiska planeringsdiskursen tydligt. 
Planeringsbegrepp som värderas negativt kopplas till funktionalismen 
medan positivt laddade begrepp ofta kopplas samman med den traditionella 
kvartersstaden och därmed den hållbara täta stadens diskurs. Begreppen 
bostadsområde och stadsdel är exempel på detta och då de tillskrivs olika värden 
inom dagens stadsbyggnadsdiskussion. Stadsdel beskrivs som något entydigt 
positivt medan bostadsområden betraktas som ett ställe där man endast bor, 
som något negativt. Samma typ av uppdelad och kategoriserade värden återfinns 
även inom grönstrukturen. Begreppet grönområde kopplas till funktionalismens 
planering och skapandet av funktionsseparerade bostadsområden. Ibland kan 
till och med grönområden i funktionalistiskt planerade förorter beskrivas som 
oanvända mellanrum i områdena. Park däremot betraktas som något positivt, 
levande och stadsmässigt. Ett grönområde anses skapa mellanrum i staden medan 
en park går att integrera i staden. I den täta hållbara staden värderas således 
parker högre än grönområden. De gröna funktionalistiska bostadsområdena som 
är byggda efter hus i park idealet är därmed en motpol mot den täta traditionella 
staden (Nyström 1994:22-23, Tunström 2009:60-61,85,95). 

3.7 Planering för förtätning

I den hållbara täta staden är förtätning ett ideal som starkt förespråkas vid 
planering. Det är strävan efter den traditionella kvartersstaden som är förebilden 
vid planeringen. Boverket menar på att det trots den täta normen går att skapa 
attraktiva grönområden och parker och att dessa två inte utesluter varandra. Det 
är grönområdenas kvalitet snarare än deras storlek som har betydelse för staden 
och dess attraktivitet. Om grönområdena utgår från den mänskliga skalan, är väl 
gestaltade och av hög kvalitet behöver de nödvändigtvis inte vara så stora. Genom 
att förtäta staden och bygga den inåt blir förutsättningarna för kollektivtrafik, 
gående och cyklister dessutom bättre, vilket lyfts som en fördel med en förtätning 
av staden (Boverket 2002:27). 

I den politiska handboken Hållbar stadsutveckling från Sveriges Arkitekter (2008) 
förespråkar även författaren Erland Ullstad en stadsplanering som utgår från 
återskapandet av den traditionella kvartersstaden. Han utgår från den hållbara 
täta staden som diskurs och för att staden ska bli hållbar menar även han på att 
staden bör förtätas och bli mer funktionsblandad (Ullstad 2008:43,46,78,). För 
att en hållbar stad ska vara möjlig att bygga genom förtätning krävs det även 



25

att planeringen behandlas utifrån ett större perspektiv. För att en kvalitativ 
grönstruktur i staden ska gå att säkerställa är det viktigt att planera denna 
utifrån ett brett perspektiv där större områden och fler planeringsparametrar 
inkluderas. Ullstad menar vidare att grönstrukturen i staden idag ofta utgörs av 
mellanrum som uppstått som bortglömda restområden när planeringen av små 
projekt genomförts. När endast detaljplaner för små områden skapas uppstår 
lätt mellanrum mellan planerna och dessa mellanrum blir grönområden. Dessa 
grönområden blir dock ofta odefinierade mellanrum i staden. Då dagens planering 
dessutom utgår från privata intressen i stor utsträckning förbises ofta de offentliga 
grönområdena vid planeringen. För att staden ska kunna bli hållbar menar 
Ullstad att alla olika delar, så som bebyggelse, infrastruktur och grönstruktur, 
måste inkluderas i planeringen. Inkluderas grönområden i planeringen går det 
att skapa mer definierade och tydliga gröna rum vilket bidrar till att de blir mer 
kvalitativa. Planeras grönstrukturen i större utsträckning är det även möjligt att 
bygga tätt utan att grönstrukturen försummas (Ullstad 2008:17,25-26,34,43) 1.   

Inom stadsbyggnadskåren finns det även många förespråkare för en mer 
nyurbanistisk planering där den täta staden starkt förespråkas. Grönstrukturen 
får, i den nyurbanistiska debatten, lite utrymme och behandlas ofta inte alls. I de fall 
grönstruktur behandlas är det ofta i nedvärderande ordalag, där grönstrukturen 
beskrivs som en begränsning av stadens utveckling och dess tillgång på service. 
Den grönstruktur som utgörs av parker och/eller innegårdar läggs det inte 
heller någon större vikt vid. Reneland (1993) menar till exempel i sin forskning 
om svensk stadsbyggnad att det finns ett samband mellan grönstruktur och 
servicetillgång. Ju mer grönstruktur desto mindre serviceutbud i området. En 
sämre tillgång på service betraktas i sig som något negativt och begränsade för 
områdets attraktivitet (Reneland 1993 se Ståhle 2005:2,3).   

Louise Nyström (1994) är en av de nyurbanistiska förespråkarna inom planering 
som är kritisk till funktionalismen och dess planering efter hus i parkidealet. 
Den funktionalistiska idén om att grönområden skulle omsluta bebyggelsen och 
att stora grönområden skulle finnas för att skapa attraktiva bostadsområden för 
framtidens välfärdssamhälle kritiserar hon. Nyström menar att trots att dessa 
områden har stora grönområdena är det dessa områden som idag är de minst 
attraktiva bostadsområdena i en stad. De är heller inte hållbara då de ligger 
isolerade utanför staden och där avstånd till service är långt. Nyströms slutsats 
blir således att mycket grönska i ett bostadsområde inte per definition leder till 
att ett område blir attraktivt. Hon skiljer dessutom på att begreppen grönska 
och naturmark och menar på att de är två skilda saker i staden. Grönskan är 
något som finns nära huset och naturmarken längre bort. De olika sätten att 
definiera grönstruktur på har, vad hon anser, skapat begreppen stadsparken och 
parkstaden. Stadspark som begrepp betraktas som positivt och definieras som en 
del av staden som är belägen mellan hus och gator. Parkstaden däremot betraktas 
som något negativt och ämnas vara den glest utspridda staden i landskapet. 
För att öka attraktiviteten i parkstaden och göra de funktionalistiska hus i park 

1 Ullstad Erlands handbok; Hållbar stadsutveckling- en politisk handbok från Sveriges arkitekter 
är en beställnings vara från Sveriges arkitekter och har därmed inte samma legitimitet som en 
forskningsrapport. 
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områdena mer hållbara hävdar Nyström att det ena sättet att göra detta är genom 
att förtäta en del av den grönstruktur som omger bebyggelsen. Med andra ord 
förespråkar Nyström en högre täthet med mindre grönska för att öka områdenas 
attraktivitet och hållbarhet. Hur stor del av grönområdena som bör förtätas 
preciseras dock aldrig (Nyström 1994:22-23,27). 

Föreställningen och stadsbyggnadsidealet om att tätt och grönt går att 
kombinera för att en stad ska bli attraktiv och hållbar har förmodligen fått sådant 
genomslag i samhället på grund av just det argumentet att täthet och grönska 
går att kombinera. En av de första förespråkarna för en samexistens av stad och 
grönstruktur var Ebenezer Howard. I hans vision om trädgårdsstaden kombinerar 
han de bästa delarna från stad och land för att skapa en ny typ av stad där stort 
utrymme för grönstruktur inkluderas (Ståhle 2005:3,4). I dagens planering 
för den täta staden lämnas däremot inte stora utrymmen för grönstruktur och 
därför anses utformningen av grönstrukturen vara extra viktig för att kvaliteten 
fortfarande ska kunna säkerställas (Berglund et al. 2004:26,30). 

Det finns dock de som är kritiska mot förtätning och det faktum att grönstrukturen 
inte får ta plats i den täta staden. Att täthet och grönska skulle gå att kombinera 
ifrågasätts starkt av ett flertal kritiker. Birger Åström (1994) är till exempel kritisk 
mot dagens bristande planering av grönstruktur och hävdar att planeringen 
av grönstrukturen helt har fått ge vika för bebyggelse- och trafikplanering. 
Planeringen av grönstrukturen borde däremot vara ett lika medvetet inslag som 
bebyggelsen vid planeringen (Åström 1994:28). Clas Florgård (2005) menar 
vidare på att en av de viktigaste sakerna för människor som bor i staden är 
närheten till ett grönområde. Undersökningar över vad människor gör på sin 
fritid visar dessutom att en av de vanligaste aktiviteterna för boende i staden 
är att på ett eller annat sätt vistas i någon form av grönområde. Detta visar på 
grönstukturens betydelse för människorna i staden. Trots detta är grönområdens 
utbredning i staden något som ofta ifrågasätts av politiker och privata exploatörer 
idag. Florgård anser dock att tillgången på grönområden i staden borde värderas 
vara lika viktiga som husen. Det är därför förtätning av städerna bedöms som 
något negativt då risken är stor för intrång på de befintliga grönområdena. Inom 
planeringen borde därför grönområden få större utrymme, både i planeringen 
och fysiskt i staden (Florgård 2005:125-128). 

Johan Rådberg (2005) är också kritisk mot förtätning och förespråkar därför ett 
helt nytt ideal för stadsbyggandet. Han menar att den långsiktigt hållbara staden 
inte kan uppnås varken genom den kompakta eller genom den glest gröna staden. 
Det han istället förespråkar är en blandning av dessa två. Den långsiktigt hållbara 
staden måste vara tillräckligt tät för att underlag för kollektivtrafik ska finnas, 
men samtidigt tillräckligt gles för att människor ska vilja bo i den. För att skapa 
en stad som varken är för tät eller för gles bör olika typer av bebyggelse, både 
småhus och flerbostadshus, därför blandas i samma bostadsområde. Tätheten 
bör vara högre än i de dagens renodlade småhusområden, men inte så hög att 
det bara finns flerbostadshus i området. Denna planeringsidé är inspirerad av 
trädgårdsförstäder från 1900-talets början och den förindustriella staden som 
byggdes innan 1850 (Rådberg 2005:118-121). 



27

De problem Rådberg lyfter med den kompakta och täta staden är främst att den 
höga exploateringen bidrar till brist på grönstruktur och en ökad biltrafik inne 
i områdena vilket i sin tur leder till ökat buller. Då efterfrågan på låga hus och 
barnvänliga omgivningar är stor leder den täta stadens brist på detta till att 
människor som efterfrågar denna boendeform tvingas flytta till bostadsområden 
utanför staden och sedan måste pendla in till centrum för att till exempel arbeta. 
Ofta sker denna pendling med bil, vilket leder till att biltrafiken ökar istället för, 
som det var tänkt, minskar i den täta staden. Den största negativa aspekten med 
den gröna och glesa staden är att i den glesa staden finns det inte ett tillräckligt 
stort underlag för kollektivtrafik vilket också leder till ett ökat bilberoende 
(Rådberg 2005:118-119).

3.8 Planeringsexempel under postmodernismen 

Ett exempel på områden som planerats och exploaterats med utgångspunkt i 
diskursen om den hållbara täta staden är nedlagda hamn- och industriområden 
som finns i många svenska städer. I och med den allt mer globaliserade världen 
och de nya ekonomiska förutsättningarna har svenska hamnområden i många 
fall mist sin tidigare funktion. Detta har medfört att många gamla hamn- och 
industriområden i centrala lägen sedan början på 2000-talet har omvandlats 
till funktionsblandade stadsdelar med bostäder, handel och verksamheter. 
Möjligheterna att utveckla helt nya stadsdelar i centrala lägen har givit städerna 
en chans att från början planera utifrån ett hållbarhetsperspektiv för stadsdelen. 
Planeringspraktiken har under de senaste tjugo åren blivit strakt influerad av 
idén om hållbar utveckling och det är denna idé som många gånger har försökt 
förverkligas vid omvandlingen av hamn- och industriområdena (Bylund & 
Bergman 2012:215,217-218,220). 

Vanliga argument vid exploateringen av gamla hamn- och industriområden 
är att det genom stadsförnyelse, funktionsblandning och återanvändandet av 
redan ianspråktagen mark går att skapa en hållbar utveckling. Dessa områden 
anses också generera en hållbar och attraktiv boendemiljö i staden. Genom 
återanvändandet av industrimark kan även grönområden och jordbruksmark i 
kommunen sparas. Vid uppförandet av dessa nya stadsdelar har kommunerna 
ofta samarbetat med privata aktörer i stor utsträckning. De privata aktörerna har 
ofta exploaterat områdena i så hög grad som möjligt, vilket i sin tur har medfört 
att andelen grönstruktur i områdena ofta har blivit låg (Bylund & Bergman 
2012:219,222,227). 
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4.1 Inventering 

Två inventeringar har genomförts i det här arbetet, en i Kungsmarken och en på 
Varvsholmen. De båda inventeringarna genomfördes på samma sätt och utgår 
från samma inventeringsschema. Vid sammanställning och diskussion utifrån 
inventeringarna kommer en komparativ studie mellan de båda områdenas 
grönstruktur göras. Detta görs för att påvisa likheter och skillnader områdena 
emellan. 

4.1.1 Kungsmarken 

Området Kungsmarken är beläget 5 kilometer från stortorget i Karlskrona 
centrum. Området är cirka 214 000 m2 stort och cirka 2400 personer bor i 
området (Karlskrona 2010:6). Bebyggelsen består av flerbostadshus med 
service och kontor i bottenplan på ett flertal ställen. Området utgör en del av 
miljonprogrammet och är byggt mellan åren 1965-1967 (Reppen & Vidén:15).  

Inventeringen av platsen genomfördes tisdagen den 5:e maj kl 9:00-10:00. 
Platsen för inventeringen avgränsades till att bara utgöras av området 
Kungsmarken och därmed inte de omgivande miljöerna.

4.0 Fallstudie
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Det karaktäristiska för området Kungsmarken är framför allt att området i 
huvudsak består av tre större byggnader som alla utgörs av en för området 
karaktäristisk svängd form. Den svängda formen i kombination med att husen 
är placerade längs med den matargata som går längs områdets ytterkant gör att 
det skapas en stor friyta på husens insida. Matargatan är desstuom den enda 
bilvägen som finns i området. Husens framsida mot vägen består till största 
delen av parkeringsplatser. Den grönstruktur som finns utgörs mest av träd och 
mindre planteringar som är placerade mellan parkeringarna och husens entréer. 
Majoriteten av all grönstruktur i området finns därmed på husens innegårdar. Det 
övergripande intrycket för området är att det finns en stor tillgång på grönstruktur 
och att grönstuktur liksom bebyggelse är storskalig. Husen i området är omgivna 
av grönområden och en stor del av området utgörs av grönska. 
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Husens innegårdar utgörs helt av stora grönområden. Grönstrukturen i området 
utgörs främst av naturmark i form av stora träd och skogsliknande vegetation. 
Naturmarken är på flera ställen stenig och en del berg finns. Området är kuperat 
vilket även blir ett karaktäristiskt drag. Det finns även större grönområden som 
består av gräsytor. En konstgräsplan och en grusplan finns i området. Någon mer 
gestaltad och utformad park saknas dock i området. 

Grönområdena är relativt odefinierade då de i de flesta fall skiljs från varandra 
endast genom gångvägarna som löper genom området. Huskropparna utgör även 
gränser för grönområdena och hjälper därmed till att definiera grönområdena. På 
ett fåtal ställen är dock grönområdena inhägnade med staket vilket gör dem mer 
väldefinierade och tydliga. Det finns även platser där gatstensbeläggning skapar 
mer definierade rumsligheter. 

Det finns en rad olika aktivitetsanordningar och fysiska element i området.  De 
ytor som ligger i direkt anslutning till huskropparna på innegårdarna utgörs i flera 
fall av lekplatser. Det finns totalt fem lekplatser inom området varav fyra ligger i 
direkt anslutning till innegårdarnas entréer. Lekplatserna är väldefinierade i sin 
utformning och det finns även parksoffor i anslutning till dessa. En idrottsplats 
finns mitt i området. Den består av en konstgräsplan, en basketplan och en 
utomhusscen med tillhörande dansbana. Ett antal grillplatser finns dessutom 
utplacerade runt om i området. De är ofta utplacerade mitt i ett grönområde med 
få tydliga gränser eller väggar som omringar och definierar platsen. Lekplatser, 
idrottsplaner och grillplatser inom området gör det möjligt för olika former av 
aktiviteter i grönområdena. 

Exempel på naturmarkområde 

Parkeringsplats på framsidan av husen



32

Entéerna till grönstrukturen på innegårdarna finns från parkeringsplatserna 
mellan husen. Husen har även entréer åt två håll, både mot huset framsida och 
mot dess innegård. Detta gör att grönstrukturen ligger i direkt anslutning till 
husens entréer. Då området är relativt kuperat kan det försvåra för personer med 
funktionsnedsättning att enkelt röra sig mellan grönområdena.
Grönområdena på innegårdarna blir helt bilfria då den enda bilvägen ligger i 
områdets ytterkanter. Många gångvägar finns mellan husen vilket gör det enkelt 
att till fots förflytta sig inom området och mellan de olika grönområdena. 

Grönområdena inne i området upplevs som halvprivata på grund av att de är 
belägna på innegårdarna mellan husen. De små grönområden som finns framför 
husen upplevs däremot som offentliga. Dessa utgör dock inga större ytor. Det 
finns därmed inga helt offentliga grönområden i området. Det finns heller inget 
grönområde som utgörs av mer parkliknande och ordnad karaktär.

Sammanfattningsvis går det att konstatera att Kungsmarken till stor del består 
av stora grönområden som är belägna mellan husen. Trafik och grönområden är 
väl uppdelade och lekplatser och idrottsplats är helt avskilda från biltrafik. 

Lekplats på innegården Basketplan inne i området
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4.1.2 Inventering Varvsholmen

Varvsholmen är beläget 1,2 kilometer från stortorget i centrala Kalmar. Området 
är cirka 127 300 m2 stort och cirka 550 personer bor där. På ön där området ligger 
låg tidigare ett varv. Området är ännu inte helt färdigbyggt och vid ytterligare 
exploatering förväntas områdets invånarantal öka med uppskattningsvis 200 
boende. Grönstrukturen i området kommer dock inte förändras i någon större 
utsträckning till att området är färdigbyggt. Att området inte är helt färdigställt 
bedöms därför inte påverka inventeringens resultat nämnvärt. Varvsholmen 
började byggas i början på 2000-talet. Området är funktionsblandat och består 
av kontor, service, flerbostadshus, flythus och radhus blandat2.

Inventeringen på platsen genomfördes fredagen den 8:e maj kl 9:50-10:30. Det 
inventerade området avgränsas till ön Varvsholmen och Laboratorieholmen som 
ligger precis bredvid området. 

2 Fredrik Månsson CA Fastigheter AB, mailkontakt 2015-05-11
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Avgränsning för inventeringVarvsholmens lokalisering

CENTRUM



34

Det mest karaktäristiska med området Varvsholmen är att det är beläget på 
en ö vilket även skapar en tydlig gräns för området. En stor del av området 
består av bebyggelse, parkering och hårdgjorda ytor. Andelen yta som består av 
grönområden blir därmed relativt liten. Det som är utmärkande för områdets 
grönstruktur är att den största delen av de grönområden som finns är uppdelad 
i små områden och få större och sammanhängande grönområden finns. Det 
bidrar till att det finns få eller inga möjligheter för utomhusaktiviteter som är 
mer platskrävande inom området. De kulturhistoriska inslagen från tiden då det 
fanns ett varv på ön är även påtagliga då delar av den gamla anläggningen är 
bevarade. Detta bidrar även till områdets övergripande karaktär. 

0 200 400 Meter
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Knarröparken
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Målpunkter i området

Inne i området centrala delar finns en park, Knarröparken som till största delen 
utgörs av en lekplats. Parken, som är belägen mellan två huskroppar, är relativt 
liten men med flera rumsindelningar som blir definierade och görs tydliga med 
hjälp av kantsten, buskage, staket och gångvägar. Inga tydliga skillnader mellan 
husens bak- och framsida finns, vilket leder till att det inte heller finns några 
tydliga innegårdar som omsluts av huskroppar. Den grönstruktur som finns 
närmast bostaden finns på en del ställen på huset framtida och på en del ställen 
på husens baksida. I direkt anslutning till området ligger Laboratorieholmen 
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som även det är en mindre ö. Denna ö utgörs helt av skogsliknande naturmark 
och en bro leder till området från Varvsholmen. Laboratorieholmen är den 
ena skogsliknande grönstrukturen i området. Då naturmarken utgörs av en ö 
i områdets ytterkant blir avståndet till naturmark relativt stort från de flesta 
platser i området. I områdets östra del finns ett större grönområde som utgörs 
av en odefinierad gräsyta. Detta område är dock detaljplanelagt för bostäder och 
parkeringsplats. Detaljplanen är från 2007 vilket innebär att detta grönområde 
kan komma att bebyggas (Kalmar 2007). 

0 200 400 Meter
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Detaljplanelagt som 
bostäder och parkering

Privat område
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Den största delen av grönstrukturen i området utgörs av små grönområden 
med parkliknande karaktär bestående av gräs, planteringar och gatsten. De små 
grönområdena, de så kallade pocketparkerna, finns mellan ett flertal av områdets 
flerbostadshus. Grönområdena skapar tydliga siktstråk och passager mellan 
husen. De små pocketparkerna ligger på kvartersmark, vilket innebär att de är 
privata. Majoriteten av de små grönområdena är utformade efter den mänskliga 
skalan på ett väl gestaltande vis så att områdena upplevs visuellt vackra att studera 
på avstånd. Områdena är dock för små för att någon form av mer platskrävande 
aktivitet skulle kunna äga rum där, som till exempel kubbspelande. 

De anordningar som finns för aktivitet i grönområdena är främst parksoffor som 
på ett flertal ställen är placerade längs med strandpromenaden längs kajkanten. 
Det finns även bord och bänkar utplacerade på ett flertal andra ställen och spår 
finns från spontana grillplatser. En lekplats finns i Knarröparken. I området finns 
det ingen idrottsplats för sport eller andra större utomhusaktiviteter. 

Entréerna till grönområdena finns främst från den strandpromenad som 
sträcker sig runt området. Grönområdena går även att nå från flera av områdets 
parkeringar. Strandpromenaden sträcker sig längs öns ytterkanter runt i stort 
sätt hela området.  Strandpromenaden längs med kajen utgörs på de flesta 
ställena av gatsten, men på några ställen utgörs underlaget av grönstruktur i 
form av gräs. Alla olika funktioner i området är blandade med varandra vilket 
innebär att grönområden, bilvägar, parkeringsplatser och hus finns om vartannat. 
Grönområden och bilvägar finns på flera ställen sida vid sida.

I området finns det offentliga, halvprivata och privata grönområden. 
Laboratorieholmen upplevs som ett offentligt grönområde. Då det ligger avskilt 
från övriga stadsdelar i Kalmar kan det dock bedömas som relativt anonymt och 
därför något svårtillgängligt. Knarröparken inne i området upplevs även den som 
offentlig då den är relativt öppen och bara delvis omsluts av bebyggelse. De små 
pocketparkerna mellan husen är privata då de ligger på kvartersmark, men de 
bidrar ändå till områdets övergripande karaktär för grönstrukturen. De privata 
grönområdena utgörs även av radhusens trädgårdar. En del grönområden är svåra 

Exempel på väl gestaltad och utformad pocketpark Exempel på parksoffor längs med strandpromenaden
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att avgöra om de är offentliga eller privata. På två ställen finns skyltar som visar 
för besökaren att området är privat. Skyltarna tyder på att det finns otydligheter 
angående grönområdenas tillgänglighet. Hela området är flackt vilket gör att 
grönområdena är lättillgängliga. 

Det sammanfattande intrycker för området är att det utgörs av mindre 
grönområden och att andelen grönstruktur är liten. De grönområden som finns 
är däremot små men omsorgsfullt utformade. 

4.2 Innehållsanalys 

Avsikten med att göra en kvalitativ innehållsanalys är att studera vilken synen på 
och planeringen för grönstrukturen var då dokumenten som berör båda områdena 
upprättades. De är utifrån begrepp som berör grönstruktur som dokumenten 
analyserat. Då både innehållsanalys och inventering genomförs i det här arbetet 
går det även att studera i vilken grad planeringsidealens grönstrukturplanering 
har gett avtryck i de byggda områdena.    Genom att läsa planhandlingar från 
när de båda områdena planlades går det att få en uppfattning om vilken synen 
på grönstrukturen var och hur dennas utformning och gestaltning planerades. 
Kalmars grönstrukturplan kommer även läsas för området Varvsholmen.
 
Anledningen till att ingen grönstrukturplan studerats för området Kungsmarken 
är för att det inte finns någon kommunal grönstrukturplan från 1960-talet då 
området byggdes. Om en grönstrukturplan hade funnits hade det dock varit 
högst relevant att även göra en innehållsanalys av denna. Orsaken till att det inte 
finns någon grönstrukturplan är för att planeringen under funktionalismen var 
mer tekniskt och vetenskapligt inriktad, vilket även bidrog till att grönstrukturen 
fick mindre utrymme (Caldenby 1998:144-147). Inom dagens planeringsideal får 
däremot grönstrukturens betydelse för människor ett betydligt större utrymme 
i planeringen. Planeringen är idag måna om förhållandet mellan grönska, 
infrastruktur och bebyggelse i staden (Berglund et al. 2004:26,30,36).

4.2.1 Innehållsanalys Kungsmarken

Det studerade dokumentet är; Utvidgning av stadsplan för Kungsmarken m.m. inom 
yttre Vämö i Karlskrona som vann laga kraft 12 januari 1963. Dokumentet beskriver 
vilka planeringsförutsättningar och målsättningar som fanns för området då det 
skulle byggas.  

Utifrån de i metoden nämna kategorierna går det att se att dokumentet inte 
behandlar grönstrukturen i någon större utsträckning. Det enda stället där den 
planerade grönstrukturen för området nämns är när områdets befintliga karaktär 
beskrivs. Det obyggda området beskrivs som ett bergigt skogsområde som ligger 
på en platå och att det utgörs av mycket trädvegetation. Planen uppger att 
trädvegetationen i så stor utsträckning som möjligt bör bevaras och skyddas vid 
en exploatering. Då grönstrukturen endast nämns på ett ställe i dokumentet blir 
tolkningen att planeringen av grönstrukturen inte ansågs vara särskilt viktigt. 
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En av huvudprinciperna för planen är att gång- och biltrafik ska skiljas åt i så 
stor utsträckning som möjligt och att områdets parkeringsplatser därför är 
planerade utanför bostadsbebyggelsen, på husens framsida, i direkt anslutning 
till den matargata som sträcker sig i runt områdets ytterkant. En tolkning av det 
här blir att fordonstrafik ansågs ytterst viktig att planera för och att huvudfokus 
därför ligger på att planera just trafiken. Då ett stort fokus låg på att planera 
för bilen blir således tolkningen att trafikplaneringen klassades  som viktigare än 
grönstrukturplaneringen. 

4.2.2 Innehållsanalys Varvsholmen
 
Det studerade dokument för den kvalitativa innehållsanalysen är planbeskrivning 
samt genomförandebeskrivning för; Detaljplan för del av VARVSHOLMEN 1, etapp 
V, på Varvsholmen. Planen vann laga kraft 13 maj 2004. 

I planbeskrivningen beskrivs att detaljplanens syfte, men även hela Varvsholmens 
syfte, är att möjliggöra för en blandadbebyggelse i ett attraktivt strandläge. 
Området ska vara tillgängligt för allmänheten genom torg, platser och 
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strandpromenader längs kajerna. Varvsholmens karaktär ska även upplevas som 
en modern stadsdel och upplevas som en del av centrala Kalmar, både visuellt och 
funktionellt. Det går utifrån planens syfte göra tolkningen att stadsmässighet 
och gestaltning anses ytterst viktigt vid genomförandet av planen.  

Ett grönt stråk ska skapas genom hela planområdet. För att skapa stråket kommer 
ett stort antal träd planteras, men även radhusens trädgårdar kommer hjälpa till 
att rama in och skapa det gröna stråket. Mindre träd kommer även planteras 
längs ena sidan på lokalgator. Planen tydliggör ännu en gång att området bör 
upplevas till fots, detta för att man på bästa sätt ska kunna insupa områdets 
unika karaktär och vackra utblickar. Det är även av största vikt att alla gångstråk 
i området upplevs som allmänna och är lättillgängliga för alla att nå. 

Detaljplanens avgränsning
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Ett flertal torg och pocketparker kommer anläggas inom planområdet. Mindre 
utsikts- och viloplatser kommer även anläggas. För att området ska få en 
genomgående karaktär och ett enhetligt intryck utrycks i planen vikten av 
att de offentliga ytorna utformas på ett samordnat och omsorgsfullt vis. En 
mindre park med tillhörande dagvatteninfiltrering ska anläggas på ett ställe vid 
kajkanten. I angränsning till planområdet kommer Knarröparken anläggas, vilken 
kommer inrymma en mindre gräsplan samt en lekplats. Till alla enbostadshus 
i planområdets östra del hör en mindre privat trädgård. Planen belyser även 
vikten av att flerbostadskvarteren utformas så att husens gatusida och gårds/
trädgårdssida får tydliga gränser för att barnens behov av trygga och skyddade 
miljöer ska tillgodoses. En tolkning av planens beskrivning av den planerade 
grönstrukturen för området blir att det anses viktigt att grönområdena blir väl 
gestaltade och tydligt utformade. Det framgår att det viktigt att hela området, 
inklusive grönområdena, utformas efter samma stil. Det går därmed att se att 
gestaltning och utformning kategoriserats högt i planen. 
 
Detaljplanen utgår även från ett hållbarhetsperspektiv och planbeskrivningen 
redogör att fokus ligger på de sociala värdena som strävar efter att en attraktiv 
stadsmiljö ska skapas på Varvsholmen. Planen beskriver vidare att marken 
ska nyttjas yteffektivt. De grönområden som skapas bör därmed också vara 
yteffektiva. Hållbarhet och stadsmässigt klassas i planen som betydelsefullt för 
områdets övergripande karaktär. 

Områdets ursprungliga karaktär innan en exploatering av Varvsholmen började 
beskrivs mestadels ha bestått av hårdgjorda ytor som var en efterlämning sedan 
varvsindustrins tid. Större delen av planområdet är dessutom utfyllt sedan 1973. 
Att planområdet till största delen består av hårdgjorda ytor och uppfylld mark 
bidrar till att området saknar vegetation. Planen medger även att öns karga 
karaktär ska behållas. Laboratorieholmen med sin nuvarande naturmark ska även 
den bevaras i sitt nuvarande skick. Planen strävar även efter att uppnå så mycket 
vattenkontakt som möjligt för den nya bebyggelsen. Vattenkontakten ska även 
vara lättillgänglig för de som rör sig i området. Det omgivande vattnet ska skapa 
visuella och fascinerade utblickar för gående i området. Utifrån denna beskrivning 
görs en tolkning över att områdets ursprungliga karaktär och vattenkontakt anses 
särskilt betydelsefull. Planen värderar därmed områdets hårdgjorda ytor som 
skapar den karga karaktär högt. Men även närheten till vatten och dess utblickar 
beskrivs som något högts betydande vid en exploatering. 

4.2.3 Innehållsanalys Grönstrukturplan Kalmar 

Ytterligare ett dokument angående Varvsholmen har studerats vilket är följande; 
Grönstrukturen i Kalmar: Planeringsunderlag för Kalmar stad utifrån ett socialt och 
biologiskt perspektiv som är antagen 29 november 2010. Vid innehållsanalysen av 
grönstrukturplanen har en analys av texten gjorts endast på de ställen området 
Varvsholmen nämns. Varvsholmen har därmed varit det nyckelord som legat till 
grund för analysen. Utifrån nyckelordet har sedan analysen utgått ifrån i vilket 
sammanhang och på vilket sätt grönstrukturen i området framställs. 
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I dokumentet belyser kommunen att Varvsholmen är en tät stadsdel där brist 
på grönstruktur finns inom områdets gränser. Att området saknar tillgång 
till grannskapspark och stadsdelspark och dessutom inte har tillgång till 
ett bostadsnära naturområde är brister som dokumentet lyfter angående 
Varvsholmens grönstruktur. I planen framgår det att avsaknaden av stadsdelspark 
och bristen på bostadsnära naturområde dessutom är svårt att åtgärda. En 
tolkning av detta blir att grönstrukturplanen ser det som problematiskt att 
Varvsholmen är ett så pass tätt område då det inte finns utrymme för något 
större grönområde. I planen klassificeras därmed Varvsholmen som ett område 
med brist på grönstruktur.
 
Vad det gäller tillgången till en grannskapspark lyfter grönstrukturplanen att 
Varvsholmen är planerad som en tät stadsdel utan avsikt att ha tillgång till egen 
grannskapspark. Planen lyfter dock den lilla ön Laboratorieholmens värde för 
närrekreationen i området. Ön skulle dock med små medel kunna utvecklas till en 
granskapspark. Även Knarröparken och dess lekplats som ligger inne i området 
skulle kunna utvecklas till en grannskapspark enligt grönstrukturplanen. En 
ökad tillgänglighet till Laboratorieholmen och en förbättrad strandpromenad 
runt områdets ytterkanter kan fungera som kompensation för bristen på övrig 
grönstruktur i området. Grönstrukturplanen kategoriserar grönstukturen i 
området som bristfällig, men att denna är möjlig att utveckla. 



Del 5
Avslutning
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5.1 Diskussion
 
I denna del av arbetet presenteras diskussion och analys i relation till de, i 
forsknings- och områdesöversikten, två presenterade planeringsidealen. En 
jämförelse mellan respektive planeringsideals definition av attraktiv boendemiljö 
kommer att göras med det utfall som framkommit efter genomförd fallstudie över 
de båda områdena. De mest framträdande kriterierna för varje planeringsideal 
kommer att presenteras för att slutligen jämföras med varandra. Avsikten är 
att se hur och i vilken utsträckning planeringsidealens planering praktiserats i 
realiteten. Genom att specifika områden har studerats i fallstudien går det att se 
hur planeringsidealen har praktiserats i den lilla skalan i staden.

5.1.1 Funktionalismen jämfört med Kungsmarken 

Utifrån forsknings- och områdesöversikt samt fallstudie går det att urskilja att 
huvudfokus för grönstrukturplaneringen inom funktionalismen är följande: 

Trafikseparering- Inom funktionalismen ansågs en uppdelning mellan de olika 
funktionerna i ett område vara eftersträvansvärda. Trafik och grönområden 
skulle därför separeras (Reppen & Vidén 2006:65-66). 

Stora grönområden- Bebyggelsen planerades efter hus i park 
idealet och bostäderna skulle därmed omslutas av grönska. Närheten 
till natur ansågs viktig och de boende skulle ha tillgång till ett 
grönområde i direkt anslutning till bostaden (Rådberg 1988:240,241). 
 
Hygien- Strävan efter att skapa en hygienisk boendemiljö var stark. 
Sol, ljus och luft ansågs vara viktiga incitament för att skapa detta. 
De stora grönområdena mellan husen bidrog till att ett stort sol- och 
ljusinsläpp till bostäderna var möjligt (Berglund et al. 2004:8-10).   
 
Vetenskap- Grönstrukturplaneringen utgick i hög grad från vetenskapliga 
teorier och uträkningar som talade om hur planeringen skulle gå till för att en 
attraktiv boendemiljö skulle skapas (Johansson & Rådberg 1997:23,26).

Med de här fyra utgångspunkterna går det, efter genomförd fallstudie, att se tydligt 
att Kungsmarkens planerats utifrån det funktionalistiska planeringsidealet. Vad 
det gäller grönstrukturen i Kungsmarken är det även tydligt att den planerats 
utifrån det funktionalistiska planeringsidealet och dess riktlinjer för skapandet 
av en attraktiv boendemiljö. 

Trafik och grönområden är i Kungsmarken helt skilda från varandra. All biltrafik 
till området är hänvisad till den matargata som omsluter området medan all 
grönstruktur i området finns på husens innegårdar. Efter genomförd inventering 
går det att dra slutsaten att de helt bilfria grönområdena är en kvalitet i området. 
Barn kan till exempel i högre grad leka självständigt i grönområdena då de är 
bilfria. Utifrån innehållsanalysen går det att se att denna funktionsuppdelning 
var eftersträvansvärd för området. 

5.0 Avslutning
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Utifrån genomförd fallstudie går det vidare att konstatera att de stora grönområdena 
i området är ett resultat av en funktionalistisk planering. Grönområdena ses 
som en kvalitet i området då den stora andelen grönska bidrar till att det finns 
stora grönområden att vistas i för de boende. Grönområdena gör det möjligt för 
boende att utföra för olika typer av aktiviteter i direkt anslutning till bostaden.  
Konstgräsplan, basketplan, lekplatser och grillplats, i grönområdena innebär att 
flera olika sätt att nyttja grönstrukturen finns. 

De hygieniska och de vetenskapliga utgångspunkterna blir däremot inte lika 
framträdande under fallstudien då dessa i större utsträckning definieras av ett 
övergripande tankesätt. Det går dock fortfarande att till viss del urskilja dessa 
utgångspunkter under inventering och innehållsanalys. Vad det gäller strävan 
efter en hygienisk boendemiljö går att konstatera att detta efterstävades i och med 
trafiksepareringen. En tolkning blir att trafiksepareringen bland annat föreslogs 
för att skapa grönytor som låg avskilda från bilvägen. I dessa grönområden skulle 
därmed frisk luft och mycket solljus finnas. De vetenskapliga riktlinjerna för 
planeringen av grönstrukturen är tydligast vad det gäller lekplatsernas placeringar 
i området. Riktlinjerna förespråkade att en lekplats för de minsta barnen skulle 
finnas i direkt anslutning till husens entréer och efter genomförd inventering 
går det att konstatera att majoriteten av områdets lekplatser är placerade i direkt 
anslutning till husens entréer. Att det dessutom finns flera lekplatser i närheten 
av husen stärker områdets likhet med funktionalismen (Johansson & Rådberg 
1997:23,26).

En aspekt som dock skiljer Kungsmarken från funktionalismens planeringsideal 
är att grönstrukturen är anpassad till områdets karaktär och att träd bevarats då 
området byggdes.  Inom miljonprogrammet var det annars vanligt att områdets 
ursprungliga vegetation helt förstördes vid exploateringen (Reppen & Vidén 
2006:14,65). I innehållsanalysen framkommer det att det var eftersträvansvärt 
att bevara den befintliga vegetationen vid exploateringen av området. Att träd 
och annan vegetation har bevarats är således ett resultat från planen för området. 
Trädens bevarade i kombination med att grönstrukturen i området är kuperad 
bidrar till en spännande och varierad grönstruktur, vilket är ett värde i sig för 
områdets grönstruktur. 

De brister med Kungsmarkens grönstruktur som framkom under inventeringen 
är avsaknaden av varierade grönområden och mer parkliknande områden. Då i 
stort sätt all grönstruktur i området finns på husens innegårdar och utgörs av 
naturmark finns ingen definierad och tydligt utformad mötesplats där människor 
från olika stadsdelar kan mötas. Det leder till att det endast är människor som bor 
i Kungsmarken som vistas i områdets grönområden. Funktionalismens skapande 
av stora grönområden mellan husen har ofta även kritiserats i planeringsdebatten 
för att skapa stora, outnyttjade och oanvända mellanrum mellan husen i områdena 
(Tunström 2009:70,88). De stora grönområdena i Kungsmarken upplevs dock 
inte som outnyttjade områden mellan husen.  
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5.1.2 Den hållbara täta staden jämfört med Varvsholmen

Utifrån arbetets forsknings- och områdesöversikt samt fallstudie går det att 
urskilja att huvudfokus för grönstrukturplaneringen inom den hållbara täta 
staden utgörs av följande: 

Förtätning och funktionsblandning- Förtätning anses vara lösningen på en 
ökad utglesning och ett ökat bilberoende. En stark tilltro till att förtätning och 
grönska i staden går att kombinera finns. Bostäder, verksamheter och kontor bör 
dessutom planeras inom samma stadsdel. Grönstrukturen bör planeras yteffektivt 
samt ligga sida vid sida med stadens övriga funktioner (Florgård 2005:125-126, 
Nyström 1994:22-23,27). 

Gestaltning och utformning- Grönområdenas gestaltning och utformning 
anses ytterst viktiga. De bör vara utformade efter den mänskliga skalan och 
dessutom vara visuellt vackra att betrakta (Berglund et al. 2004:26,30).

Parker- Parker anses vara viktiga i staden och dessa bör ha en förutbestämd och 
tydlig funktion samt hålla en hög kvalitet (Bergström 2005:119). 

Hållbarhetsperspektiv- All planering, grönstrukturen inkluderat, bör sträva 
efter att uppnå en ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet (Olsson & Jerneck 
2012:35-38).

Efter genomförd fallstudie över området Varvsholmen går det att se tydliga 
kopplingar mellan den hållbara täta stadens planeringsideal och Varvsholmens 
utformning. I de dokument som studerats framgår det att området har planerats 
med utgångspunkten att skapa en attraktiv boendemiljö som är funktionsblandad. 
I planhandlingarna beskrivs området som en tät stadsdel som ska bli en del av 
centrala Kalmar. Under genomförd inventering var det tydligt att området är ett 
funktionsblandat område och att grönområdena är utplacerad sida vid sida med 
bebyggelse, vägar och parkeringsplatser. Varvsholmen är dock inte ett förtätat 
område i det avseendet att fler bostäder har byggts i ett redan exploaterat område. 
Området är däremot ändå ett typexempel på en planering efter den hållbara 
täta stadens planeringsideal. Detta på grund av att hela området är upprättat på 
gammal industrimark i närheten av centrum och i det här fallet även nära havet 
(Bylund & Bergman 2012:217,218).

I området finns ett stort fokus på gestaltning och utformning av såväl bebyggelse 
som grönstruktur vilket framkom under både innehållsanalys och inventering. 
I innehållsanalysen beskrivs gestaltning och utformning av grönområden som 
något ytterst viktigt för att kunna skapa en attraktiv boendemiljö. Att gestaltning 
och utformning anses viktigt för skapandet av en attraktiv boendemiljö är även 
det ett kännetecken på att området planerats utifrån den hållbara täta stadens 
diskurs. Det flertalet grönområden som finns inom området är väl gestaltade och 
utformade efter den mänskliga skalan. Detta bidrar till att de även är visuellt 
vackra att betrakta på avstånd vilket blev tydligt under inventeringen. Något som 
även bör tas i beaktande är att Varvsholmen har god tillgång till havsutsikt då 
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området ligger på en ö. Tillgången på blåstruktur bör därför även betraktas som 
en betydande kvalitet för områdets visuellt vackra intryck. 
Innehållsanalys och inventering gör det påtagligt att områdets grönstruktur 
till störst del består av små, men tydliga, grönområden och att området överlag 
utgörs av en begränsad andel grönstruktur. Att grönstrukturen är utspridd över 
hela området är en kvalitet då alla boende har nära till ett grönområde trots 
grönstrukturens begränsade utbredning. I området finns även flera olika typer av 
grönstruktur så som naturmark, gräsytor, parkmark och planteringar. Den stora 
variationen, de tydliga gränser och rumsindelningar som skiljer dessa åt är även 
de en kvalitet för områdets grönstruktur.

I innehållsanalysen över området beskrivs det i detaljplanen att en mindre park 
ska upprättas i området. Pocketparker är även typiska tecken på planeringsidealet 
den hållbara täta staden. Efter genomförd inventering går det dock att konstatera 
att planbeskrivning och verklighet inte helt stämmer överrens. I området finns 
visserligen ett flertal pocketparker och en mindre park, men de upplevs inte så 
offentliga som dokumentet beskriver att de ska vara. 

I området finns även ett antal radhus med tillhörande privata trädgårdar. Det 
faktum att det även finns privat grönstruktur i området bidrar till att behovet 
av offentliga grönområden minskar något. I innehållsanalysen framgår det att 
Varvsholmen ska fungera som ett strövområde för promenader och att det 
därför är viktigt att alla grönområden upplevs allmänna för alla att använda. 
Efter genomförd inventering går det att konstatera att områdets grönområden 
endast delvis upplevs som allmänna. Detta beror på att majoriteten av alla 
grönområden är små och ligger på kvartersmark mellan husen vilket bidrar till 
att de både är och upplevs halvprivata. Att det även finns skyltar som visar att 
en del områden är privata bidrar även till att området inte är så allmänt som 
planhandlingarna förespråkade.  Knarröparken och Laboratorieholmen som är 
de större grönområdena i området upplevs däremot som allmänna vilket innebär 
att de kan fungera som allmänna mötesplatser i området, vilket i sig kan ses som 
en kvalitet för hela området.  

Planering för en hållbar utveckling är signifikant för planeringsidealet, vilket 
även framkommer i innehållsanalysen. I innehållsanalysen framkommer det 
att området ska planeras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Detta anses vara en 
nödvändighet för att kunna skapa en attraktiv boendemiljö och en framtida 
hållbar stadsdel. För att detta ska vara möjligt framhäver innehållsanalysen bland 
annat att marken ska nyttjas yteffektivt, vilket även innebär att grönområdena 
bör planeras och vara yteffektiva. Marken bör sparsamt hushållas för att en hållbar 
stadsdel ska kunna uppnås. Detta leder i sin tur till att inga stora grönområden 
planläggs. Planeringsidealet såväl som plandokumenten för Varvsholmen lägger 
stort fokus på hållbar utveckling och har det som utgångspunkt för all planering. 

Det finns dock även kritik angående den hållbara täta stadens planeringsideal. 
Den mest framträdande kritiken riktas mot den övertygande föreställningen om 
att förtätning och grönska går att kombinera i den täta staden. Kritiker menar 
på att grönstrukturen får för lite plats i den täta staden och att det påverkar 
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staden negativt (Åström 1994:28). Denna kritik är anmärkningsvärd eftersom 
att det är utifrån föreställningen om den täta staden som den attraktiva och 
hållbara staden våra städer idag planeras (Tunström 2009:12). Kritik mot de små 
grönområdena framkommer även i innehållsanalysen. I Kalmars grönstrukturplan 
framgår det att Varvsholmen saknar tillgång till bostadsnära naturmark och 
stadsdelspark och att detta är svårt att åtgärda på grund av att området dels har 
byggts tätt och dels då området är lokaliserat på en ö. I planen lyfts avsaknaden 
av större grönområden som en brist för området. I innehållsanalysen som 
gjort på de detaljplanhandlingar som är gällande för en av detaljplanerna inom 
området framgår det däremot att området planerades som en tät stadsdel med 
en begränsad andel grönstruktur. De båda dokumentens beskrivning av att 
grönstrukturen endast utgörs av mindre grönområden bekräftades även under 
inventeringen. Det anmärkningsvärda är att synen på grönstrukturen i området 
skiljer de båda dokumenten åt. I grönstrukturplanen lyfts grönstrukturen som 
bristfällig, medan detaljplanehandlingarna istället anser att öns karga karaktär 
ska behållas. Det bör dock även tas i beaktande att de båda planerna har skrivits i 
olika syfte. Då detaljplanen är upprättad för att möjliggöra exploatering i området 
är grönstrukturplanen istället upprättad för att se över tillgången på grönstruktur 
i Kalmar. Den studerade detaljplanen är antagen 2004 och grönstrukturplanen 
2010. Dokumenten är skrivna med sex års mellanrum och under vilka det går att 
konstatera att synen på grönstrukturens betydelse har förändrats. 

5.1.3 Avslutande diskussion 

Vid en jämförelse av de båda ovan diskuterade planeringsideal går det tydligt att 
se vilka kriterier som ansetts viktiga vid planeringen för att skapa en attraktiv 
boendemiljö och vilken betydelse grönstrukturen har haft för att uppnå detta. 
Planeringsidealens kriterier för grönstrukturplanering skiljer sig dock åt på många 
plan. En tydlig skillnad idealen emellan är grönområdenas storlek och utbredning i 
en stad. Då den funktionalistiska planeringen planerade efter hus i parkidealet har 
den hållbara täta staden istället planerat för små, men yteffektiva, grönområden. 
Under funktionalismen planerades stora grönområden där människor skulle 
kunna vistas, medan den hållbara täta staden i större utsträckning planerar för 
parker som ska vara visuellt vackra att betrakta. 

Den starka strävan att planera för en hygienisk boendemiljö som fanns under 
funktionalismen har i den hållbara täta staden byts ut mot en planering som 
utgår från att skapa en hållbar utveckling. Även om planeringsidealens kriterier 
skiljer sig åt så strävar de båda idealen efter att skapa en bättre boendemiljö. 
Utifrån det perspektivet blir istället planeringskriterierna relativt lika. Synen på 
hur en bättre och mer attraktiv boendemiljö skapas skiljer dock idealen kraftigt 
åt. Inom funktionalismen praktiserades funktionsseparering för att särskilja 
industrier, kontor och bostäder från varandra. Detta ansågs nödvändigt för att 
kunna säkerställa en god boendemiljö med frisk luft i bostadsområdena. Under 
den postmoderna planeringen däremot anses istället funktionsblandning vara 
nyckeln till skapandet av en attraktiv boendemiljö. De båda idealen förespråkar 
därmed två helt motsatta planeringar för skapandet av en attraktiv boendemiljö. 
Det som det ena idealet menar på skapar en attraktiv boendemiljö anser det andra 
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idealet istället skapa en oattraktiv boendemiljö. 

Det går vidare att jämföra funktionalismens trafikseparering med den hållbara 
täta stadens strävan efter förtätning. Även om detta är två helt olika sätt att 
planera påvisar det ändå att de båda idealen utgår från vissa kriterier och 
riktlinjer vid planeringen. Under funktionalismen ansågs trafikseparering vara 
bra för att grönområden som var helt skilda från trafiken skulle kunna skapas. 
Detta kan ses som en kvalitet men det skapade samtidigt en monoton uppdelning 
mellan trafik, bostäder och grönområden i områdena. Inom den postmoderna 
planeringen ses förtätning å andra sidan som något nödvändigt för att förhindra 
en utglesning som bidrar till ett ökat bilberoende. Förtätningen medför dock även 
att grönstrukturen får mindre utrymme  i staden vilket betraktas som negativt.  

En av de viktigaste utgångspunkterna för grönstrukturplaneringen utifrån 
den hållbara täta stadens planeringsideal är att grönstrukturen ska vara 
vackert gestaltad och väl utformad efter den mänskliga skalan. Grönområden 
bör därmed vara tydligt utformade och fungera som offentliga rum i staden. 
Då grönstrukturen är såpass tydligt utformad finns det dock inget utrymme 
för flexibilitet och/eller spontanitet i grönområdena. Den funktionalistiska 
grönstrukturplaneringen utgick däremot från vetenskapliga teorier som tydligt 
talade om hur grönområden skulle utformas för att en attraktiv boendemiljö skulle 
kunna uppnås. Gestaltning och utformning fick i stort sätt inget utrymme alls, 
vilket ledde till att grönområdena ofta blev enformiga och såg likadana ut. Utifrån 
dessa jämförelser går det att konstatera att planeringsidealens utgångspunkter 
för grönstrukturplaneringen skiljer sig avsevärt från varandra. Det går även att se 
att inget av idealens utgångspunkter entydigt skapar en attraktiv grönstruktur.

Det som betraktas som en kvalitet i det ena fallstudieområdet betraktas ofta 
som en brist i det andra. Den största kvalitén vad det gäller grönstrukturen i 
Kungsmarken är tillgången på stora grönområden inom området.  Avsaknaden 
av tillgång till stora grönområden på Varvsholmen är istället en av områdets 
största brister. Kvalitén med grönområdena på Varvsholmen är att de har tydliga 
rumsindelningar och är visuellt vackra, vilket är något som däremot saknas för 
grönområdena i Kungsmarken. Att det som betraktas som en kvalitet i det ena 
området ofta saknas i det andra pekar på att de båda områdenas grönstruktur 
är planerade utifrån specifika, men olika, kriterier. Då områdena har planerats 
utifrån ett ideal och dess planeringskriterier skapas därmed enformiga och 
statiska grönområden. Både det funktionalistiska och den hållbara täta stadens 
planeringsideal utgår därmed från förutbestämda riktlinjer vid planering för 
grönstrukturen (Johansson & Rådberg 1997:23, Berglund et al. 2004: 26,30). En 
enformig grönstruktur i områdena kan i sig bedömas vara en brist. 

Studeras de grönområden som skapats efter det funktionalistiska 
planeringsidealets riktlinjer för grönstrukturplanering går det såhär med facit 
i handen konstatera att planeringen inte obehindrat skapade den attraktiva 
boendemiljö som förutspåddes. Även om planeringen till och med utgick från 
vetenskapligt framtagna riktlinjer så skapade inte grönstrukturplaneringen 
automatiskt en attraktiv boendemiljö i de nya områdena. Det går därmed att 
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konstatera att planeringen av en attraktiv boendemiljö är mer komplex än att 
den går att skapa genom att endast planera utifrån uppsatta riktlinjer. 

Föreställningen om att en attraktiv boendemiljö går att uppnå genom planering 
efter uppsatta riktlinjer finns dock fortfarande kvar även om dagens planering 
med utgångspunkt i den hållbara täta stadens diskurs utgår från helt andra 
riktlinjer för hur grönstrukturen bör planeras. Bara för att planeringskriterierna 
ser annorlunda ut mot funktionalismens planeringskriterier betyder det dock inte 
per definition att dagens planering för grönstrukturen obehindrat kommer skapa 
en attraktiv boendemiljö. Det är därför anmärkningsvärt att planeringsidealet 
för den hållbara täta staden utgår från en tydlig föreställning om att den täta 
kvartersstaden med små, men kvalitativa, grönområden automatiskt skapar en 
attraktiv och hållbar stad. Detta på grund av att planeringsidealet så hårt har 
kritiserat det faktum att det funktionalistiska planeringsidealets utgick från 
klara riktlinjer och normer för hur grönstrukturen skulle planeras för att en 
attraktiv och hållbar boendemiljö skulle uppnås. Trots kritiken finns följaktligen 
ännu en gång en föreställning om att grönstrukturplanering utifrån riktlinjer 
kan skapa en attraktiv boendemiljö (Tunström 2009:52,75,116,172). Det är även 
beaktansvärt då den hållbara täta stadens planeringsideals så starkt inspirerats av 
den traditionella kvartersstaden som var rådande under industrialismen. Detta på 
grund av att det funktionalistiska planeringsidealet uppstod som en motreaktion 
mot den traditionella kvartersstaden (Rådberg 1988:115). Det är därför särskilt 
anmärkningsvärt att den hållbara täta staden utgår från det traditionella sättet 
att planera för grönstrukturen då de redan blivit hårt kritiserat och dömts ut 
en gång i historien. Borde inte vetskapen om att utgångspunkterna för dagens 
planering redan blivit kritiserade en gång i historien ses som ett tecken att det 
kan hända igen? Den kritik som redan nu finns mot den hållbara täta stadens 
grönstrukturplanering borde även ses som en varning för att planering efter 
riktlinjer ännu en gång skulle kunna misslyckas med att planera grönstruktur 
som bidrar till skapandet av en attraktiv boendemiljö. 

5.2 Slutsats 

Grönstrukturplanering   efter givna riktlinjer, utifrån ett specifikt planeringsideal, 
visar sig efter genomförd fallstudie skapa ensidiga och enformiga typer av 
grönområden. Det går att finna både kvaliteter och brister i de båda studerade 
områdena, men det som inte finns är en varierande grönstruktur. Även om 
grönstrukturen i sig håller en hög kvalitet blir den totala upplevelsen av 
grönstrukturen således ändå inte enbart positiv då all grönstruktur, i området, 
ser likadan ut och är planerad på samma sätt. Det går därmed att konstatera att 
vad som är den lämpligaste planeringen av grönstruktur för att uppnå en attraktiv 
boendemiljö och en hållbar stad är mer komplext än att det enkelt går att uppnå 
genom planering utifrån ett ensidigt synsätt. 

Det den fysiska planeringen kan lära sig av de båda planeringsidealens riktlinjer 
för planering av grönstruktur är att inte planera utifrån en färdig mall med givna 
riktlinjer, där en föreställning finns om att denna mall per definition ger upphov 
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till en attraktiv boendemiljö. 

Det finns dock komponenter för att skapa en kvalitativ grönstruktur inom de 
båda planeringsidealen. Dessa kvaliteter som finns i de båda planeringidealen 
är något som borde tas tillvara på vid framtida planering av grönstruktur. Om 
planeringsidealen funktionalism och den hållbara täta stadens två olika, men 
extrema, synsätt på planering av grönstruktur skulle kombineras skulle de 
kvalitativa komponenterna från varje ideal kunna lyftas fram för att skapa en mer 
attraktiv grönstruktur. Grönstrukturplanering borde även vid framtida fysisk 
planering vara mer flexibel och i större utsträckning utgå från varje unik situation 
vid planeringen. De delarna från respektive planeringsidealen som passar den 
specifika situationen skulle då kunna användas för att göra planeringen bättre 
anpassad till situation och plats. Genom att kombinera de olika utgångspunkterna 
skulle i sin tur en större variation vara möjlig för grönstrukturplaneringen. 

För att uppnå en attraktiv boendemiljö bör framtidens grönstrukturplanering 
därmed vara mer flexibel och i större utstäckning skapa förutsättningar för en 
attraktiv boendemiljö istället för att, genom planering, försöka skapa det direkt 
utifrån färdiga riktlinjer och mallar. En mer flexibel planering för grönstrukturen 
skapar större utrymme för spontanitet och kreativitet, vilket i sig genererar 
förutsättningar för skapandet av en attraktiv boendemiljö. En mer flexibel 
grönstrukturplanering skulle bidra till en rikare variation av stadsrum och 
grönstruktur.  

Då det redan idag finns kritik angående grönstrukturplaneringen och då främst 
en kritik angående bristen på grönstrukturplanering går det att fråga sig om 
grönstrukturplaneringen efter den hållbara täta stadens riktlinjer redan håller 
på att försvinna. Kommer kritiken mot de små grönområdena i den täta staden 
leda till att utgångspunkterna för grönstrukturplaneringen förändras? Innebär 
det i så fall att den framtida fysiska grönstrukturplaneringen inte kommer utgår 
från uppsatta riktlinjer eller kommer riktlinjerna bara se annorlunda ut? Då den 
förändrade synen på grönstrukturplaneringen pågår just nu är det dock svårt att i 
dagsläget avgöra vilken form och vilka konsekvenser en ny grönstrukturplanering 
skulle skapa. 

5.3 Egna reflektioner 

Det är intressant att studera grönstrukturens utformning i praktiken utifrån 
två olika planeringsideal för att se i vilken utstäckning planeringsidealens 
utgångspunkter praktiserats i den småskaliga lokala skalan. Hur en attraktiv 
boendemiljö planeras och vilka parametrar som faktiskt påverkar vad som 
upplevs vara en attraktiv boendemiljö är olika för olika människor och förändrar 
sig dessutom över tid vilket innebär att det är en aldrig avslutad diskussion. 
Det är därför intressant att studera två områden som är planerade efter två 
helt olika synsätt över vad en attraktiv boendemiljö är och hur man bör planera 
grönstrukturen för att uppnå denna. 
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Vid  vidare studier och forskning inom detta ämnesområde skulle det vara 
intressant att studera fler aspekter och dess påverkan över hur attraktiv en 
boendemiljö bedöms vara. Det skulle vara intressant att intervjua boende 
i områdena för att få en förståelse över vilken deras uppfattning av områdets 
grönstruktur och områdets boendemiljö är. Det skulle även vara intressant att 
studera fler olika typer av områden, som är planerade utifrån andra planeringsideal 
för att få en större bredd på arbetets resultat. På grund av den begränsade tiden 
för det här arbetet har detta dock inte varit möjligt att genomföra. 

Det empiriska material som använts vid innehållsanalys anses vara trovärdigt 
för att uppnå syftet  då det är dokument som är upprättade av tjänstermän på 
kommunen. Dokumenten är därmed upprättade för att på ett opartiskt och 
sakligt vis presentera den fakta som är nödvändig för dokumentets förståelse. 
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