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Sammanfattning
Examensarbetet har till syfte att undersöka hur diskussionen om 
aspekterna trygghet, grönstruktur samt den täta och glesa staden 
förs av forskare, myndigheter, författare och kommuner. 

Att känna trygghet i det offentliga rummet borde vara en självklar-
het i dagens samhälle. Detta tycks dock vara så att många av 
städernas och tätorternas invånare känner sig otrygga i stadsrum-
met. Upplevelsen av trygghet påverkas många gånger av städernas 
grönska samt stadsutformningar genom den täta och glesa staden. 
En gles stad med mycket grönska kan medföra negativa effekter på 
tryggheten men ge bättre tillgänglighet till grönområden. Den täta 
staden har en högre täthet av människor vilket kan bidra till att 
öka tryggheten inom städerna eller tätorterna. Stadsformen kan 
däremot medföra sämre tillgänglighet till grönområden. 

Utöver att tryggheten påverkas av dessa faktorer påverkar grön-
strukturen samt den täta och glesa staden även varandra. De allt 
tätare städerna kräver att mark kan tas i anspråk för nybyggna-
tion. Med bristen på fria ytor tas ofta grönområden i anspråk 
vilket påverkar tillgängligheten till städernas grönska. 
Sämre tillgänglighet till grönområden kan ge negativa effekter på 
invånarnas hälsa men även på städernas hälsa genom att bidra till 
sämre klimatförutsättningar.  

I examensarbetet har grundliga litteraturstudier genomförts och 
två fallstudier, en kvalitativ och en kvantitativ fallstudie. Fallstudi-
erna har till syfte att undersöka hur kommuner behandlar exa-
mensarbetets utvalda aspekter på två olika sätt. I den kvalitativa 
fallstudien sammanställs kommunernas ställningstaganden till 
trygghet, grönstruktur samt den täta och glesa staden. Den kvanti-
tativa fallstudien har till syfte att undersöka i vilken utsträckning 
kommunerna verkligen berör de utvalda aspekterna. 

I arbetet konstateras att kommuner med nyare översiktsplaner 
behandlar examensarbetets utvalda aspekter mer ingående än 
kommuner med äldre översiktsplaner. Detta kan bland annat tyda 
på att ämnena blivit uppmärksammade på senare tid och därmed 
behandlas mer av de nyare översiktsplanerna. 



Avslutningsvis kan konstateras att det är av stor vikt för kom-
munerna att hålla sina översiktsplaner uppdaterade så att inga 
felaktiga beslut fattas inom kommunen. Med äldre översiktsplaner 
kan kommunen stå inför planeringsbeslut som kan strida mot 
dagens planeringsideal som kan påverka framtida beslut inom 
kommunen. 
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1. Inledning
Inledningsvis kommer examensarbetets problemformulering, 
syfte, frågeställningar, metod och avgränsning att redovisas. Dessa 
delar är en förutsättning för arbetets grunder. 

1.1 Problemformulering
Att känna trygghet i det offentliga rummet borde egentligen vara 
en självklarhet i det samhälle som vi lever i idag. Det tycks dock 
vara så att många av städernas och tätorternas invånare känner 
sig otrygga ute i stadsrummet. Otryggheten upplevs ofta vara extra 
påtaglig i områden med mycket grönska och större grönområden. 
Över lag upplevs otryggheten som ett större problem för kvinnor 
än för män trots att männen utsätts för större andel brott än kvin-
nor. 

Stadens gröna områden har olika positiva och negativa egenskaper 
som är komplexa. Områden med mycket grönska har nämligen en 
förmåga att ändra karaktär under dygnets timmar vilket påverkar 
den upplevda tryggheten. Även om grönskan kan ha negativa 
effekter på den upplevda tryggheten har forskare visat att till-
gängligheten till natur- och rekreationsområden värderas högt av 
invånarna inom städerna. Närheten till grönområden har positiva 
effekter på människors och djurs hälsa men även på stadens hälsa 
genom att bidra till ett bättre klimat inne i städerna. Av denna 
anledning utgör grönstrukturen en viktig roll i kampen mot kli-
matförändringarnas effekter. 

Planering för tillgänglighet till grönområden påverkas däremot av 
städernas stadsutformningar i form av täta och glesa stadsstruk-
turer. Den glesa staden kan erbjuda ett större utbud och en bättre 
tillgänglighet till grönska. Detta kan däremot ha negativa effekter 
på upplevelsen av stadens eller tätortens trygghet. Den täta staden 
medför snarare att grönområden tas i anspråk som ytor för ny 
bebyggelse. Detta medför att tillgängligheten till grönområden 
försämras för de boende inne i städerna. Även om tillgängligheten 
till grönområden är sämre kan stadsstrukturen ses som det bättre 
alternativet både ur ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv eft-
ersom redan ianspråktagen mark utnyttjas och genom att natur-, 
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jordbruks- och skogsområden bevaras utanför tätorternas gränser. 
Den täta staden kan även erbjuda invånarna ett varierat utbud 
med närheten till det mesta på gångavstånd från sina bostäder, 
vilket den glesa staden inte kan erbjuda på samma sätt. 

Med den täta staden följer även en ökad andel människor vilket 

människor kan mångfalden öka vilket kan bidra till rörelse på 
stadens gator under dygnets alla timmar. 

Dessa aspekter, trygghet, grönstruktur samt den täta och glesa 
staden, påverkar alltså varandra på ett eller annat sätt. Stadsstruk-
turernas utformning påverkar hur pass stor tillgång stadens eller 
tätortens invånare har till grönstruktur och grönområden. Grön-
strukturen kan i sin tur påverka invånarnas uppfattning om den 
upplevda tryggheten. 

1.2 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur diskus-
sionen om trygghet, grönstruktur och den täta och glesa staden 
förs mellan olika forskare, myndigheter och författare. Examen-
sarbetet har till syfte att undersöka i vilken utsträckning kom-
munerna behandlar de respektive aspekterna i sina översikt-
splaner. Examensarbetet ska även undersöka om kommunerna 
behandlar aspekterna var för sig eller om det i översiktsplanerna 
dras några paralleller likt problemformuleringen visar. 

1.3 Frågeställningar
1. Hur behandlar de utvalda kommunerna ämnena trygghet, 

grönstruktur samt den täta och glesa staden? Drar kom-
munerna själva några paralleller mellan aspekterna?

2. Har synsättet på aspekterna förändrats med tiden i de olika 
översiktsplanerna? 

3. Finns det några  mellan planerares och 
forskares tankar och ideal?

4. Vad skiljer fallstudiens olika kommuner och översiktsplan-
er åt?
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1.4 Metod och tillvägagångssätt
För att kunna uppnå syftet med examensarbetet har en kombina-
tion av olika metoder använts. De olika metoderna och den valda 
kombinationen kommer att redovisas nedan. Till att börja med 
redovisas en kort presentation vad en kvalitativ och kvantitativ 
metod innebär följt av arbetsmetoden som använts för examen-
sarbetet. 

Kvalitativ och kvantitativ metod
Den kvalitativa metoden baseras på data från ord och bilder. För 
att den kvalitativa metoden ska kunna ge ett korrekt resultat är 
det viktigt att forskaren är väl införstådd i ämnet. Den kvalitativa 
metoden lämpar sig väl när man söker olika mönster inom forskn-
ingsmaterialet (Forsberg; Wengström 2003). Den kvalitativa infor-
mationen kan inte stå för sig själv utan måste utläsas av forskaren 
genom en tolkningsprocess där rådatan granskas (Denscombe 
2009). Detta kan innebära vissa nackdelar eftersom att vissa sub-
jektiva bedömningar behöver göras som kan påverka resultatets 
trovärdighet (Forsberg; Wengström 2003). 

Den kvantitativa metoden baseras på siffror. Metoden innehåller 
en rad användbara metodvarianter beroende på vilken typ av 
material som ska undersökas. Intressant för den kvantitativa 
metoden är inte själva undersökningsmaterialet utan det ma-
terial som den kvantitativa metoden producerar (Denscombe 
2009). Den kvantitativa metoden lämpas sig vid de tillfällen där 
frågeställningarna gäller hur ofta, hur mycket och hur vanligt 
(Trost 2005). 

En alternativ kombination av de båda metoderna kan användas, 
en så kallad triangulering. Detta innebär att båda mätmetoderna 
används på samma material vilket resulterar i två olika resultat. 
De två resultaten kan antingen styrka varandra eller visa på olika 
dimensioner. Detta genererar till större trovärdighet till arbetets 
slutsatser än om enbart en metod använts (Trost 2005). 
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Tillvägagångssätt
För att ge en större förståelse för examensarbetets genomförda 
arbetsmetod kommer de olika delmomenten att redovisas i kro-
nologisk ordning.

Litteraturstudier
Grundläggande för examensarbetet har i första hand varit att 
genomföra en litteraturstudie där forskare, myndigheter och 

ämnena bearbetats. Genom en sådan efterforskning har en tydlig 
grund för de respektive ämnena skapats som är nödvändig för den 
kvalitativa och kvantitativa fallstudie som genomförts.

Fallstudie
Val av metod för fallstudierna har gjorts utifrån vetskapen att 
sex olika översiktsplaner ska analyseras. I examensarbetet har 
en kvalitativ och en kvantitativ fallstudie genomförts. Genom att 
använda två olika metoder på samma material ges en bredare syn 
på hur de olika ämnena har behandlats i kommunernas översikt-
splaner. Att tillämpa den kvalitativa och kvantitativa metoden par-
allellt med varandra kallas för parallell mix-metod (Teddlie 2003, 
s. 366). Fallstudierna är egentligen helt oberoende av varandra 
och hade därmed kunnat göras helt fristående. Däremot gjordes 
valet att genomföra fallstudie I först för att inte resultatet från fall-
studie II skulle påverka resultatet i fallstudie I. Av denna anledning 
har genomförd ordning gjorts. 

Fallstudie I – en sammanställning av kommunernas ställn-
ingstaganden
Fallstudie I redovisar hur de respektive kommunerna behandlar 
trygghet, grönstruktur och den täta och glesa staden i form av en 
kvalitativ undersökning. Metoden ger en inblick i kommunernas 
uppfattningar och ställningstaganden till hur examensarbetets as-
pekter ska hanteras. Denna metod kräver en subjektiv behandling 
av materialet för undersökningen.

Till att börja med lästes samtliga översiktsplaner igenom för att få 
en uppfattning om kommunerna som helhet. Därefter dokumen-
terades de respektive kommunernas ställningstaganden till de 



16

om hur kommunerna tagit ställning till examensarbetets utvalda 
ämne. 

Kommunernas uppfattningar om de respektive aspekterna är 
ibland så pass individuell att den i vissa fall är svår att mäta. En 
jämförelse mellan de olika kommunerna har däremot genomförts 
för att se vilka likheter och skillnader som har påträffats, vilket 
redovisas i tabell 1-4.

Fallstudie II – en sammanställning av aspekternas frekvens
Fallstudie II har till syfte att undersöka hur pass mycket de respek-
tive kommunerna behandlar examensarbetets utvalda aspekter. 
Detta kommer att ske genom en innehållsanalys, en kvantitativ 
metod, där kommunernas olika likheter och olikheter lättare kan 
jämföras med varandra. Den kvantitativa fallstudien ger en inblick 
i hur begreppen faktiskt används vid olika sammanhang. Denna 
metod ger en objektiv behandling av det undersökta materialet.

Enligt Denscombe (2009) innehåller metoden ett antal steg som 
måste utarbetas för att kunna ge ett användbart resultat. Innehåll-
sanalysen innebär att frekvensen av orden trygg*, grönstruktur*, 
grönområde*, grönstråk*, tät* och gles* sammanställs i siffror. 
Till att börja med görs en ordsökning på de ovan nämnda orden. 
Därefter krävs att olika kategorier utarbetas som arbetas fram eft-
er att själva ordsökningen är genomförd. I de textavsnitt där något 
av de undersökta orden påträffats har dessa delats in i någon av de 
utarbetade kategorierna. Därefter gjordes en sammanställning av 
de respektive kategorierna vilket ger tydliga indikationer på hur 
mycket orden används vid olika sammanhang. Fördelen med inne-
hållsanalysen som metod är att ingen ställning behöver tas till för-
fattarens egentliga syfte och budskap i texten (Denscombe 2009). 
Av denna anledning har alla förekomster av termerna räknats in i 
analysen, utan undantag. 
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Analys
Efter att fallstudierna slutförts har en analys genomförts, vilket 

legat till grund för de slutsatser som dragits i slutet av arbetet. 

1.5 Avgränsning
Examensarbetets avgränsning förhåller sig till hur diskussionen 
om de respektive ämnena, trygghet, grönstruktur och den täta och 
glesa staden, har förts i Sverige. 

Litteraturen avgränsas i första hand till avhandlingar och andra 
dokument skrivna under främst 2000-talet med inriktning på hur 
diskussionen hållits i Sverige. Detta för att få en så aktuell syn som 
möjligt på hur diskussionen har först. Äldre litteratur används 
endast då huvudlitteraturen hänvisat till denna. 

Fallstudierna avgränsas till en undersökning från SCB, Grönytor/
grönområden i och omkring tätorter 2005. Ett urval av SCBs under-
sökning har gjorts där de tre tätorter med högst respektive lägst 
tillgång till grönområden kommer att studeras närmare. Examen-
sarbetets fallstudier avgränsas även till de respektive kommuner-
nas översiktsplaner. Eftersom en så aktuell syn som möjligt vill 
uppnås med studien har vissa av kommunernas gällande översik-
tsplaner ersatts i fallstudien mot samrådshandlingar som ska bli 
antagna under 2012. 

Val av metod till examensarbetet har gjorts utifrån begränsning av 
material och tid för examensarbetet. För att ge arbetet ett större 
djup inom de begränsande tidsramarna har jag valt att använda 
samma material i båda de fallstudier som genomförts. Detta har 
gjort att tiden för dessa metoder har komprimerats samtidigt som 
materialet både har gett kvalitativ och kvantitativ information till 
slutsatserna för arbetet. 
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1.6 Disposition 
Arbetet kan delas in i fyra delar. Till att börja med redovisas en 
inledning med arbetets syfte, tillvägagångssätt, frågeställningar 
och avgränsning. 

Bakgrundsdelen redovisar hur diskussionen om trygghet, grön-
struktur samt den täta och glesa staden förs av forskare, myndi-
gheter och författare. Till att börja med redovisas diskussionen 
för trygghet följt av grönstruktur och den täta och glesa staden, en 
uppdelning som är genomgående för hela arbetet. Varje indelning 

-
sionen förs av forskare, myndigheter och författare. 

I den tredje delen redogörs de två fallstudier som gjorts i exa-
mensarbetet, fallstudie I och II. I fallstudie I redovisas en sam-
manställning av kommunernas ställningstaganden till trygghet, 
grönstruktur och den täta och glesa staden. I fallstudie I redogörs 
enbart en sammanfattning av kommunernas ställningstaganden 

utförlig beskrivning av kommunernas ställningstaganden hänvisas 
till bilagan sist i arbetet.

Fallstudie II redogör för hur mycket kommunerna faktiskt an-
vänder examensarbetets utvalda begrepp i sina översiktsplaner. 
Här redovisas hela fallstudien med tabeller som sammanställts 

I den avslutande delen förs en diskussion där examensarbetets 
ställda frågeställningar besvaras. Diskussionsdelen följs av arbe-
tets slutsatser och vidare studier.
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2. Bakgrund
Nedan kommer de utvalda ämnena trygghet, grönstruktur samt 

aspekterna diskuteras i aktuell forskning. 

2.1 Trygghet 
Att känna trygghet i vardagslivet och ute i det offentliga rummet 
bör vara en självklarhet, men så är ofta inte fallet. Trygghet är ett 
ämne som allt mer börjar ta plats inom stadsplaneringen. Hur 
diskussionen för ämnet förs redovisas nedan. 

de avhandlingar och dokument som granskats. Följande stycke har 
till syfte att belysa den diskussion som förts om begreppen samt 
förklara och förtydliga begreppens innebörd. 

Trygghet handlar inte enbart om att känna trygghet i förhållande 
till brott utan begreppet kan även handla om trygghet i förhål-
lande till folkhälsa, pension, social välfärd, skola, ekonomi eller till 
rättsväsendet (Listerborn 2002; Eriksson 2010). I översiktsplan-

-
splanerna framhäver att trygghet kan handla om att känna tryg-
ghet i den offentliga miljön eller att tillföra åtgärder som skapar 
trygghet i det offentliga rummet.

”Boende, besökande och verksamma i alla åldrar och kön 
ska känna sig trygga och våga ta del av det staden erbjuder” 
(Kalmar 2011, s. 119).

”Att tillföra bostäder i området som idag domineras av verk-
samheter innebär en positiv blandning som skapar en trygg 
stadsdel på dygnets alla timmar” (Karlskrona 2010, s. 42).

”Trygghetsfrågorna ska beaktas, så att placering och utform-
ning sker på ett sätt som ökar tryggheten i ett område. Det 
kan till exempel handla om att skapa öppna ljusa ytor istället 
för slutna ridåer” (Skövde 2011, s. 53).
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Utöver trygghet till det offentliga rummet framhåller översikt-

gång- och cykelvägar.

” -

en hög hastighet medan otrygghet med avseende på brott 
kan förekomma vid färd på ödsliga cykelvägar” (Karlskrona 
2010, s. 108).

I Listerborns (2002) avhandling, Trygg stad, diskuteras ett antal 

trygghet om ett säkerhetstänkande som åtgärdas genom över-
vakning och kontroll. Att handskas med trygghet på detta sätt, 
menar Listerborn, är ett resultat av att människor undviker kon-

-

uppfattning om otrygghet. På denna nivå handlar det ofta om en 
platsbunden otrygghet som upplevs i vardagen. Listerborn på-

annan betydelse. Att känna trygghet handlar om att skapa trivsel 
för människor, en miljö där man kan vistas utan att känna sig 
otrygg. I Anderssons (2001) avhandling, Rädslans rum, anser de 
intervjuade personerna att trygghet har samma innebörd som att 
inte behöva vara rädd för att utsättas för våld eller hot.  

Begreppet trygghet kan användas i en mängd olika sammanhang 
och dess betydelse varierar beroende på vem och vilka grupper 

anses vara trygghet för en grupp kan uppfattas som otrygghet av 
en annan (Heber, A. 2008). Enligt Listerborn (2002) uppfattas be-
greppet trygghet olika av män respektive kvinnor. Kvinnor kopplar 
trygghet till den personliga tryggheten att känna sig trygg medan 
män kopplar begreppet till stölder, inbrott och skadegörelse. En 
av anledningarna till dessa skillnader är att kvinnor uppfattar sig 
själva som svagare och därmed som sårbara. Enligt Listerborns 
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intervjuer framkommer det att männen inte upplever trygghet och 
otrygghet som ett problem utan ser det mer som ett kvinnoprob-
lem (Listerborn 2002). Med tanke på begreppets olika betydelser 
menar Eriksson (2010) att begreppet kan uppfattas som svår-
tolkat. Eriksson menar även att begreppet trygghet i viss mån är 
missbrukat av olika aktörer.

Begreppet trygghet har en betydande roll inom examensarbetet 
-

liga rummet, tryggheten att inte utsättas för brott eller övergrepp. 

otrygghet har hittats har jag skapat 

samt andra dokument gett grund för. Otrygghet kan ses som en 
motpol till trygghet dvs. en rädsla eller oro att utsättas för brott 
eller överfall. Uppfattningen om begreppet otrygghet kan i många 

Rädsla är likt trygghet något som vi bär med oss mentalt, något 
som är uppbyggt genom rykten, tidigare erfarenheter, personliga 
relationer samt föreställningar om vissa platser eller områden i 
städerna. Enligt Listerborn kan detta ses som en rädsla för rum 
dvs. förutom de föreställningar vi ger rummen skapar vi oss även 
en rädsla för de som vistas i rummet. Denna typ av föreställning 
påverkas även många gånger av media (Listerborn 2002, s. 96). 

”Trygghet är en fråga om demokrati och mänskliga rätti-
gheter. Att känna sig trygg är en förutsättning för att kunna 
vara en aktiv individ och kunna delta i olika aktiviteter” 
(Kalmar 2011, s. 184).

Forskningsläge och politiska handlingar
Trygghet är ett högst aktuellt, omdiskuterat och omskrivet ämne 

Dagligen påminns vi om otrygghet genom media i form av olika 
brottshandlingar, övergrepp och våldtäkter (Andersson 2001) 
vilket gör att landets invånare blir allt mer otrygga att vistas ute i 
det offentliga rummet. Ytterligare anledningar är att vi påverkas 
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av rykten, erfarenheter samt föreställningar om olika platser (Lis-
terborn 2002).

Otrygghet är ett svårt fenomen att handskas med då det är en 
känsla, precis som trygghet och glädje, som oftast förknippas med 

skapa trygga städer är inte helt lätt då stadens olika platser skif-
tar karaktär under dygnets olika timmar. En plats som uppfattas 
som trygg under dygnet ljusa timmar kan uppfattas som otrygg 
under kvällstid (Listerborn 2002; Boverket 2010c). Att staden ska 
fungera som en öppen arena för alla invånare överensstämmer 
alltså inte med verkligheten. Stadens förmåga att förändras under 
dygnet i kombination med vem som intar rummet påverkar vår 
uppfattning om vad som är tryggt och otryggt (Listerborn 2002). 
I Carina Listerborns avhandling, Trygg stad, från 2002 kan man 
läsa om hur forskning pekar på att trygghetsinsatserna som görs 
i städerna stänger ute vissa grupper ifrån stadsrummet då dessa 
grupper inte anses vara attraktiva ur ett marknadshänseende eller 
för att de på annat sätt skiljer sig från normen. Detta betyder att 
kampen mot en tryggare stadsmiljö kan orsaka segregering. Att på 
detta sätt utesluta vissa grupper från de offentliga miljöerna kan 
uppfattas som en privatisering av det offentliga rummet. Privati-
seringen medför att oönskade personer stängs ute genom portlås 
och grindar. Utöver detta kan grupper, som exempelvis kvinnan, 
stängas ute genom att de aldrig har kunnat erövra det offentliga 
rummet. Mannen ses oftast som offentlig och kvinnan som privat. 
Denna indelning lever fortfarande kvar trots att kvinnan ska ha 
lika stor tillgång till det offentliga rummet som mannen (Ibid.).

För att skapa en trygg stadsmiljö gäller det att skapa trivsamma 
och goda utformningar av den bebyggda miljön, genom att ex-
empelvis skapa överblickbarhet samt fri sikt (Boverket 2010c). 
Problemet är att trygga miljöer är de miljöer som är minst attrak-
tiva att vistas i, visar en undersökning av Peter, Elands och Buijs 
(Peter, Eland och Buijs 2010, se Boverket 2010c). Områden som är 
helt öppna och ger möjlighet att upptäcka eventuella gärningsmän 
ger inte samma stimulans för sinnena och ger inte möjlighet för 
eventuella utforskanden (Jorgensen, Hitchmough och Calvert 
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2002). Detta skulle, enligt min uppfattning, kunna innebära att de 
så kallade trygga platserna förblir oanvända och därmed sker en 
omvänd effekt, platserna blir otrygga. Listerborn (2002) påpekar 

-
norna att de känner ett obehag av att vistas i parker, på ödsliga 
torg, vid hållplatser och i gångtunnlar. De undviker även ödsliga 
och tomma platser och väljer hellre att röra sig på platser där även 
andra människor vistas.

Att känna trygghet inom staden är en av alla de saker som Jacobs 
vill försöka förmedla med sin bok Den amerikanska storstadens liv 
och förfall, The Death and Life of Great American Cities, från 1961. 
Jacobs tankar och idéer är dock applicerade på de amerikanska 
storstäderna vilket medför att hennes ideal ska användas med viss 
försiktighet. Enligt Jacobs krävs det en viss täthet inom staden el-
ler kvarteren men även en viss mångfald för att kunna skapa tryg-
ghet inom staden. För att kunna uppnå en ”blomstrande” mångfald 
måste fyra krav uppfyllas:

1. Stadsdelen, och så många som möjligt av dess beståndsde-
lar, måste fylla mer än en primär funktion; helst mer än två. 
Dessa funktioner måste medföra närvaro av människor som 
rör sig utomhus på olika tider och av olika skäl, men som kan 
använda många faciliteter gemensamt.

2. -
gatorna och gathörnen måste komma tätt.

3. Stadsdelen måste bestå av en blandning av hus som varierar 
i ålder och skick; en försvarlig del av dem ska vara gamla, 
så att den nödvändiga avkastningen också varierar. Denna 

4. 

även de som vistas där därför att de bor där. (Jacobs 2005, s. 
176)

Jacobs (2005) menar att genom att uppnå dessa krav kommer 
den upplevda tryggheten att påverkas till det positiva eftersom 
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gator. Dessa krav måste även vara uppfyllda för att inte staden ska 
utarmas ekonomiskt, socialt, psykologiskt och estetiskt.

För att öka genomströmningen av människor menar även Lister-
born (2002) att stadens mönster och struktur har stor betydelse 
för att kunna påverka upplevelsen om trygghet. Städer med rut-

än trädliknande stadsmönster. För att skapa så stor genomströmn-
ing som möjligt i rutnätsstaden påpekar Listerborn, likt Jacobs, att 
kvarteren ska vara korta för att så många korsningar som möjligt 
ska skapas. Med ett ökat antal korsningar ökar även antalet möte-
splatser mellan människor inom staden. Denna struktur underlät-
tar även för invånarna att kunna röra sig obehindrat inom staden 
eftersom alternativa vägar kan väljas. Rutnätsstaden har större 
läsbarhet och orienterbarhet i jämförelse med trädstrukturen, 
vilket även bidrar till att öka tryggheten. 

En tryggare stad förstärkas ytterligare genom att hållas ren, ett 
städat område känns tryggare att vistas i samtidigt som det bidrar 
till att färre brott begås (Malm 2000). Bostadsområdets eller 
platsens arkitektur har också en avgörande roll för den upplevda 
tryggheten. Spännande och väl underhållna fasader samt en väl 
genomtänkt stadsstruktur bidrar till att öka tryggheten. Det kan 

gångvägar och gångtunnlar eller att samlingsplatser där oönskade 
personer vistas utformas på ett annorlunda sätt så att stadsrum-
met kan brukas av alla utan att behöva känna rädsla för vissa 
personer. Väl planerade, trivsamma och attraktiva platser lockar 
till sig människor vilket även bidrar till att öka trygghetskänslan 
(Ibid.).

Enligt Boverket (2010a) ses grönområden och parker många 
gånger som ett viktigt inslag i stadsmiljön eftersom de bland annat 
anses vara viktiga mötesplatser, kan används till olika aktiviteter 
samt ger möjlighet för promenader. Trots denna önskan om närhet 
till vegetation och grönområden påverkas tryggheten med nega-
tiva effekter eftersom dessa områden många gånger ändrar karak-
tär efter mörkrets infall. Otryggheten inom grönområden upplevs 
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olika av olika personer och grupper. Kvinnor upplever ett större 
hot att utsättas för sexuella övergrepp i offentliga miljöer som 
ligger i direkt anslutning till grönområden. I Anderssons genom-
förda fallstudie (2001) påpekade de intervjuade kvinnorna att de 
upplevde Pildamsparken i Malmö som ett andningshål i staden 
där det gavs möjlighet för promenader eller som genvägar till sina 
arbeten. Dock ska det påpekas att de intervjuade kvinnorna inte 
skulle röra sig själva i parken under dess mörka timmar. För att 

de intervjuade kvinnorna att hellre ta en längre väg, och därmed 

igenom parken.

Det som framför allt påverkar människors uppfattning om tryg-
ghet och rädsla kan sammanfattas av Tiby och Andersson med:

- Var man bor 
- Hur stämning och ordning är i ens närmiljö
- Om man har personliga erfarenheter av brott
- Om man har kännedom av brott
- Bilden av den egna sårbarheten (Tiby 1991, se Andersson 

2001, s. 26).

Trygghet ur ett genusperspektiv
I den granskade litteraturen framhävs oftast kvinnors syn på den 
upplevda tryggheten vilket bidrar till att mäns upplevda trygghet 
kommer i skymundan. Detta gör att kommande kapitel riktar sig 
mycket till hur kvinnor upplever tryggheten ute i det offentliga 
rummet. 

Årligen genomför Brottsförebyggande rådet, BRÅ, en nationell 
trygghetsundersökning som ger inblick i hur stor andel som kän-
ner sig rädda att utsättas för brott som misshandel, hot, sexuella 
brott, personrån, bedrägeri eller trakasserier (BRÅ 2011). Under-
sökningen från 2010 visar att var sjunde person känner sig otrygg 
att vistas ute i det offentliga rummet under kvällstid. Undersök-
ningen visar även att män och kvinnor utsätts för brott i princip 
lika stor utsträckning. Skillnaden är att anmälda brott utförda mot 
män handlar om misshandel, personrån och bedrägerier medan 
kvinnor utsatts för hot, sexuella brott samt trakasserier (Ibid.). 
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Trots att samhället arbetar för en ökad jämställdhet mellan män 
och kvinnor med lika rättigheter, skyldigheter samt möjligheter 
råder det fortfarande olikheter mellan de båda könen (Listerborn 
2002). Bland annat råder det stora skillnader mellan män och 
kvinnors uppfattning om den upplevda tryggheten. Kvinnor up-
plever i större utsträckning än män ett ökat hot och känner sig 
otryggare att vistas ute i det offentliga rummet, framför allt efter 

upplevda tryggheten (Andersson 2005). Efter Brottsförebyggande 
rådets undersökning (2011) från 2010 framkommer det att fyra 
gånger så många kvinnor anser sig vara otrygga ute i det offentliga 
rummet än männen. 

Historiskt sett har staden alltid uppfattats som en manlig egen-
dom (Listerborn 2002). Detta kanske inte är så konstigt då många 
av stadens platser är planerade av män för män. Detta bidrar även 
till att kvinnor inte känner sig välkommen och trygg att vistas ute i 
det offentliga stadsrummet (Eriksson 2010). Enligt en brittisk un-
dersökning gjord av Gill Valentine visar det sig att många kvinnor 
anser att det är obehagligt att vistas ute i det offentliga rummet 
under kvällstid då stadsrummet domineras av män som kan up-
plevs som aggressiva, oförutsägbara samt okontrollerbara. Detta 
medför att kvinnor uppfattar situationen som otrygg och uppfat-
tar då även rummet annorlunda än vad män gör (Valentine 1989, 
se Listerborn 2002).

-
ghet och otrygghet ute i samhället grundläggs redan i unga år vid 

Listerborn 2000). Andersson (2001) påpekar att redan i tidig 
ålder skapas uppfattningen om att hemma, i det privata rummet, 
är det tryggt att vistas men otryggt att vistas i det offentliga rum-

för olika faror vilket gör att en indirekt otrygghet att vistas ute 
i det offentliga rummet byggs upp (Listerborn 2000, Listerborn 

som återspeglar passivitet, offer och sårbarhet, menar Andersson. 



3030

Likaså skapar sig pojkarna en liknande föreställning om manli-
ghet i form av aktivitet och styrka. Andersson menar även att barn 

begränsad tillgång till det offentliga rummet i förhållande till po-
jkar (Andersson 2001). Flickor är oftast tillmötesgående och säger 
inte emot på samma sätt som pojkar. Flickor och kvinnor uppma-
nas inte heller till att använda sig av våld, även om det skulle vara 
befogat (Listerborn 2000, 2002). Detta, framhäver Listerborn, 
kan vara en av anledningarna till varför kvinnor inte anser sig 
ha tillräckligt med kraft att kunna försvara sig vid ett övergrepp 
(Listerborn 2000). Ytterligare en anledning till varför kvinnor kan 
känna sig otryggare än män är på grund av samhällets framställn-
ingar om män och kvinnor. Kvinnorna framställs oftast som fysiskt 
svagare än män vilket både män och kvinnorna själva utgår ifrån 
(Widerberg 1995) Med denna inställning menar Wendt Höjer 
att kvinnan indirekt ses som svag och därmed även som ett offer 
(Wendt Höjer 2002, se Andersson 2005).

Olika forskningsresultat och undersökningar visar att oavsett 
klass, ålder, etnicitet eller bostadsområde upplever kvinnor, äldre 
och utrikes födda i högre grad än yngre män oro eller rädsla att 
utsättas för brott ute i det offentliga rummet (Andersson 2005; 
Listerborn 2002; Brå 2011; Wiklunds 1991, se Andersson 2001, s. 
7). Detta trots att det är kvinnor och äldre som är de minst utsatta 
grupperna och yngre män som är den mest utsatta gruppen (Lis-
terborn 2002). Den brittiska sociologen Kate Painter motsätter sig 
däremot detta argument. Painter menar att om kvinnorna hade 
vistats i lika stor utsträckning och på samma sätt som männen i 
det offentliga rummet skulle kvinnorna förmodligen också varit 
utsatta i större utsträckning (Painter 1992, se Listerborn 2002). 

”Att vara kvinna är att vara bärare av rädsla” (Listerborn  
 2002, s. 252).

Konsekvenserna för kvinnor, äldre samt utrikes födda är att de 
måste anpassa sina vardagsliv efter sin otrygghet, vilket medför 
försämrade livskvaliteter (Brå 2011). Forskning visar att kvinnor 
i allmänhet, medvetet eller omedvetet, tar hand om sig själva för 
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att försöka undvika olika hotfulla situationer. Det kan handla om 
att veta var, när och på vilket sätt som det offentliga rummet känns 
otryggt att vistas på (Andersson 2001, 2005). Genom att utarbeta 
olika strategier kan olika hotfulla situationer undvikas (Andersson 

två typer av strategier, dels tillvägagångssätt (defensiva) och dels 
stridsmetoder (offensiva). Med tillvägagångssätt menas att und-
vika, framför allt en viss typ av rum dvs. de rum som anses vara 
slutna, mörka, trånga och obefolkade. Likaså undviks oftast parker 
under kvällstid, undergångar och tunnlar samt mörka gränder. 
Den andra strategin, stridsmetoder, har till syfte att försöka skapa 
motstånd till uppfattningen om att kvinnor är utsatta och otrygga. 
Strategin låter inte kvinnorna hindras från att vistas obegränsat i 
det offentliga rummet, trots medvetenheten om risken för våld och 
hot. Den vanligaste metoden inom denna strategi är att utrusta sig 
med bland annat hårspray, nyckelknippa eller pepparspray som 
kan användas vid ett eventuellt övergrepp (Ibid.). Genom att på 
detta sätt t.ex. välja andra vägar eller helt enkelt avstå från olika 
aktiviteter för att undvika att gå ut under kvällstid (Brå 2011; 

-
terar över då denna typ av risktänkande ses som något självklart 
(Andersson 2001). Listerborn (2002) menar däremot att det är 
många som övervinner sin rädsla för att kunna delta i stadslivets 
aktiviteter. Även Brottsförebyggande rådets undersökning (2011) 

välja en annan väg eller byta färdsätt eller att helt avstå från aktiv-
itet som en följd av otryggheten.

Brottsförebyggande rådets undersökning från 2010 visar att upp 

ute i det offentliga rummet under kvällstid (Brå 2011). Även om 
det framför allt är kvinnor som upplever otrygghet innebär inte 
detta att män inte kan känna sig otrygga. Både män och kvinnor 
upplever störst rädsla för män. För kvinnor räcker det att möta en 
man för att uppleva situationen som obekväm eller otrygg. Detta 
förstärks ytterligare om kvinnan i fråga är ensam och det inte är 
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några andra människor i hennes närhet. Män upplever inte samma 
otrygghetskänsla vid möte av en man och speciellt inte vid möte 
av en ensam kvinna (Andersson 2005). 

Äldre kvinnor är en av de grupper som känner sig mest otrygga 
ute i det offentliga rummet efter mörkrets infall trots att det är 
denna grupp som utsätts för minst antal brott (Andersson 2005). 
Otryggheten bland äldre kan bland annat bero på deras fysiskt 
svagare kroppar men för kvinnors del kan det även handla om att 
rädslan stannar kvar hela livet (Smith 1987, se Listerborn 2002). 
Att äldre inte utsätts för brott kan bland annat handla om att äldre 
människor inte vistas ute i de offentliga miljöerna under kvällstid. 

också den grupp som vistas mest i de offentliga miljöerna (An-
dersson 2005).

Som nämnts tidigare är många av stadens platser och bostadsom-
råden planerade för män av män (Eriksson 2010). De manliga 
planerarna har inte lyssnat till kvinnornas erfarenheter som bru-
kare av staden, något som kvinnorna också lagt märket till. Bland 
annat har bilen alltid varit ett högt prioriterat element inom pla-

Detta har påverkat kvinnorna negativt eftersom bilen framför allt 
är ett manligt fortskaffningsmedel (Listerborn 2002). Utöver bilen 

platser, men även det mest otrygga, att röra sig till fots. Eftersom 
detta transportsätt går långsamt blir det svårare att undkomma en 
eventuell hotfull situation (Vägverket 2009, se Boverket 2010c). 
Att promenera gör att du möter många okända människor vilket 
kan medföra en känsla av otrygghet. Denna typ av känsla uppfat-
tar oftast inte män då de möter en man och framför allt inte då de 
möter en kvinna (Andersson 2005). Eftersom gå till fots många 
gånger uppfattas som ett osäkrare färdsätt väljer många att trans-
portera sig på annat sätt vilket då påverkar stadslivet till det nega-
tiva (Vägverket 2009, se Boverket 2010c). 
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Trygghetsåtgärder
Enligt Brottsförebyggande rådets undersökning (2011) från 2010 
framkommer det att ca fyra av fem personer av den vuxna befolk-
ningen, 85 procent, känner sig ganska eller mycket trygga när de 
går ut i sitt eget bostadsområde under kvällstid. Boverket (2010a) 
menar att oavsett om ens bostad ligger i innerstaden, ute på landet 
eller ute i förorten ska ingen behöva känna sig otrygg i närheten av 
sin bostad. Att kunna röra sig i närheten och inom sitt bostadsom-
råde utan att känna sig otrygg bör egentligen vara en självklarhet. 
Den upplevda tryggheten kan däremot inte alltid åtgärdas till det 
positiva med fysiska åtgärder eller planering, vilket kan vara ett 
problem. Även om bostadsområdena inte kan åtgärdas att up-
plevas helt trygga av alla så kan vissa små åtgärder göras för att 
närmiljön ska uppfattas som tryggare för de boende. Detta medför 
i sin tur ett bättre socialt liv. 

Att använda sig av bland annat kameraövervakning som en tryg-
ghetsåtgärd kan ha till syfte att skapa kontroll men alla med-
borgare uppfattar inte denna typ av åtgärd som tillräckligt över-
tygande, menar Listerborn (2002). Att på detta sätt använda sig 
av bland annat övervakningskameror, stängsel och lås är oftast 
oönskade lösningar för de som arbetar med trygghet, men kanske 
ända lösningen vid akuta problem. Andra åtgärder som kan skapa 
bättre förutsättningar för att öka den upplevda tryggheten kan 
bland annat vara att planera för bättre belysning, tätare bussturer 
samt sociala insatser. Enligt Listerborn är bättre belysning den 
bästa lösningen för att skapa tryggare platser. Ytterligare en åtgärd 
som tas upp i Listerborns avhandling är att förbättra tillgängli-
gheten till staden eftersom för få människor rör sig på ett naturligt 
sätt inne i städerna (Ibid.).

Utöver ovanstående trygghetsåtgärder påpekar Listerborn i Trygg 
stad att planerarnas lokala arbete är viktigt för att de ska kunna 
skapa sig en förståelse för det mångkulturella samhället, vilket 
även Andersson håller med om. Planerarna är en viktig länk för 
att samla ihop olika erfarenheter från medborgarna och sedan 
omvandla den kunskapen till fysiska förslag på stadsmiljön, boen-
demiljön osv. (Listerborn 2002; Andersson 2001). Enligt Malm 
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(2000) bör bland annat trygghetsaspekterna följa med under 
hela planeringsprocessen för att ett så bra resultat som möjligt 
ska kunna uppnås. Malm påpekar däremot att man bör ha en sak 
i åtanken, att en åtgärd som fungerar för ett område kanske inte 
fungerar för ett annat. 

För att lösa upp det tidigare mansdominerande stadsplanerin-
gen menar Listerborn (2002) att kvinnorna borde få ett större 

-
ingen och staden än männen. Hon menar även att planeringen bör 
underbyggas av boendes egna erfarenheter av olika miljöer och på 
så sätt minska den så kallade uppifrånperspektivet. På detta sätt 
blir medborgaren istället en medskapare till sin egen omgivning.

Som nämnts tidigare har Brottsförebyggande rådet sedan 1999 
genomfört och ansvarat för olika stöd till lokalt förebyggande av 

-
muner idag någon form av trygghets- eller brottsförebyggande 
arbete (Andersson 2005).

”[…] jag vill se det här med trygghet och säkerhet som en del 
av det goda livet där alla mår bra […]” (Listerborn 2002, s. 
210).

Upplevelsen om trygghet ute i det offentliga rummet varierar från 
person till person beroende på ålder, kön och religion. Detta kan 
vara en av anledningarna till att planering för trygghet är komplex 
eftersom att alternativa trygghetsåtgärder måste fungera för alla 
grupper inom samhället. Däremot kan en trygghetsåtgärd vara 
bättre än ingen, även om inte alla grupper i samhället uppfattar en 
plats som tryggare. 

Malm skriver att tryggheten bör genomsyra planeringsarbetet, 
-

sprojektet. Genom att vara medveten om trygghetsaspekterna kan 
förhoppningsvis framgångsrika resultat uppnås inom planeringen. 
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Likt Listerborn anser jag att det är viktigt att föra in medborgar-
nas åsikter om den upplevda tryggheten i planeringen. Genom att 
lyssna på medborgarna, som har den största kunskapen om ett 

som rätt åtgärder genomförs. 

Däremot bör inte en trygghetsåtgärd medföra, likt Listerborn 
påstår, att oönskade grupper stängs ute genom exempelvis grind-
ar. En sådan åtgärd kan, enligt min mening, medföra att en annan 
typ av otrygghet kan uppstå genom medvetenheten om att grup-
per måste stängas ute för att öka tryggheten. Denna typ av tryg-
ghetsåtgärder skapar på så vis en ond cirkel där trygghetsåtgärder 
måste förstärkas med ytterligare trygghetsåtgärder. Detta kan i sin 
tur påverka samhällets syn på trygghet. 

För att tryggheten ska öka bör städerna eller tätorterna kunna 
erbjuda någonting för alla. På så sätt ökar städernas eller tätorter-
nas attraktivitet och dragningskraft vilket även bidrar till att öka 
tryggheten. För att människorna sedan ska kunna röra sig gent 
inom staden eller tätorten bör tillgängligheten, enligt Listerborn 

vägar skapas. Nackdelen, enligt mig, med de alternativa vägarna är 
att människorna kan sprida ut sig på större ytor. I mindre tätorter 
kan då antalet människor uppfattas som färre och därmed påverka 
tryggheten till det negativa.

Listerborn framhäver även i sin avhandling att för att lösa upp 
den tidigare mansdominerande stadsplaneringen bör kvinnliga 

-
norna har en annan syn på det offentliga rummet och därmed på 
hur planeringen bör genomföras. Enligt mig är det av stor vikt att 
kvinnornas syn på trygghet ska komma fram i planeringen men 
sedan bör själva planeringsarbetet genomföras av både män och 
kvinnor. 
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Grönstrukturen i våra städer och tätorter påverkas ofta med nega-
tiva effekter i samband med att behovet av att nya bostäder ökar. 
För att invånarna ska må bra bör alla ha tillgång till någon form av 
bostadsnära natur, något som inte alltid är så lätt att driva igenom 
inom planeringen. 

då begreppet antingen innefatta grönska och vatten eller enbart 
grönskan inom tätorterna och dess närområde. I detta examen-
sarbete kommer både grönska och vatten att studeras inom aspek-
ten grönstruktur. Dock ska det påpekas att SCBs undersökning inte 

vidare i slutsatsen.  

med ett program för Stockholms parker 1946. Själva begrep-
pet grönstruktur började inte användas av svenska myndigheter 
förrän 1992 då Naturvårdsverket och Boverket genomförde stor-
stadsutredningar. Begreppet grönstruktur uppmärksammades 
framför allt i samband med Brundtlandkommisionen och idéerna 
om en hållbar stadsutveckling (Lundgren Alm 2001). Lundgren 
Alm (2001) menar att begreppet tycks ha en förmåga att förstärka 

Lundgren Alm påpekar även att det är viktigt att planerarna upp-
märksammar alla gröna ytor i och utanför städerna och tätorterna. 
Likaså påpekar Falkheden och Malbert (2000) att grönstrukturen 
kan utgöras av all grönska inom städerna eller tätorterna. Detta 
kan vara små och stora, privata och offentliga grönområden i form 
av parker, trädgårdar, bostadsgårdar, kyrkogårdar, kolonilotter, 
gatu- och torgplanteringar, vattendrag, grönska längs vägkan-
terna och obebyggda tomter. Utöver detta så ingår även den gröna 
övergången från stad till land. Lundgren Alm (2001) anser däre-
mot att nya undergrupper till grönstrukturen bör utarbetas för att 
exempelvis skilja på medvetet planerade grönytor och grönytor 

2.2 Grönstruktur
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Lundgren Alms fallstudie (2001) visar bland annat att begrep-
pet uppfattas som svåranvänt. Detta medför att integreringen av 
grönstrukturen både i variation och skala i stadsplaneringen kan 
upplevas som problematiskt. Vid planeringssituationer där ställn-
ing måste tas angående gröna områden uppstår oklara situationer 
vad gäller planeringsnivå och planeringsinstrument. En slutsats 
av detta är att begreppet anses vara för generellt. Lundgren Alm 

platser. Enligt Lundgren Alm är grönstruktursbegreppets styrka 
att det kan fungera som ett samlingsnamn för de överordnande 
mönster som samtliga gröna element i stadsplaneringen bildar, 

Landskapsarkitekt Gunilla Lindholm (1999) påpekar även hon att 
begreppet grönstruktur har en mångfunktionell betydelse men 
även att begreppet har olika betydelser för professionella och 

inom planeringsyrkena medan allmänheten helst undviker be-
greppet. Lundgren Alms fallstudie (2001) visar bland annat att 
begreppet grönstruktur har fått en ökad status inom stadsplaner-
ingen genom att användas i allt bredare kretsar. I avhandlingens 
fallstudie beskrivs grönstrukturen av de medverkade som ”ett 
sorts system där saker förhåller sig till varandra” (Lundgren Alm 
2001, s. 186). 

I översiktsplanerna behandlas grönstrukturen genomgående av 

av forskarna, som anser att begreppet har en mångfunktionell 
betydelse. 

”Grönstruktur har blivit ett begrepp i samband med att ökad 
vikt har lagts vid grönområdenas betydelse för tätorternas 

med att det ställs allmänna krav på större hänsyn till miljö- 
och naturresurser i planeringen. Med grönstruktur menas 
här den överordnande strukturen av grönområden i staden 
och dess närmaste omgivningar” (Halmstad 2001, s. 49).
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”Alla typer av vegetation bildar tillsammans med allt vatten 
sammanhållande strukturer, grönstruktur och blåstruktur” 
(Skövde 2011, s. 108).

”I begreppet grönstruktur ingår alla gröna områden från an-
lagda och skötta parker över idrottsplaner, villaträdgårdar 
och koloniområden till mer eller mindre vild natur” (Kalmar 
2011, s. 128).

Lundgren Alm (2001) för, utifrån ett antal fallstudier, en diskus-
sion om formell grönska och faktisk grönska. Den formella grön-
skan avser gröna områden på kartor och i kommunala plando-
kument och faktisk grönska innefattar all obebyggd och icke 
hårdgjord markyta inne i städerna oavsett ägoförhållanden och 
planbestämmeler. Utifrån en fallstudie från Göteborg framgår det 
att stadsplaneringen, som är bunden till den formella grönstruk-
turen, enbart synliggör ca 50 % av all den faktiska grönstrukturen 
inom staden. Detta resultat visar på att viktiga gröna arealer som 
privata trädgårdar, före detta verksamhetsområden, ytor i anslut-

-
ingen. Detta resultat stärks ytterligare av tidigare fallstudier från 
bland annat Tidaholm och Trollhättan (Ibid.).

Enligt Ståhle innebär begreppet all obebyggd mark som är grön. 
Detta innebär att all obebyggd mark som inte är grön som ex-
empelvis skolgårdar, lekplatser och bollplaner inte ingår i detta 
begrepp, dvs. hårdgjorda ytor (Ståhle 2005).

Grönyta -
gräns som parker, öppna gräsytor samt andra träd- eller 
gräsbevuxna ytor, gröna ytor som blivit kvar som ett resul-
tat av tidigare planering, villaträdgårdar, gröna ytor mellan 

vägar. Den minsta utsatta ytan på dessa gröna ytor är 0,1 
hektar.
Grönområden
mark som har minst 50 meter till omgivande byggnader 
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med en minsta areal på 1 hektar. Undersökningen innefat-
tar även större grönområden, över 10 hektar, som ligger i 
direkt anslutning till tätorterna (Ibid.). 

dokument som granskats:
- Grönstruktur är all obebyggd eller hårdgjord markyta samt 

vattenområden. Utöver detta räknar Lundgren Alm även in 

- Grönstruktur är all grön obebyggd yta (Ståhle 2005).
- Grönstrukturen består av två olika begrepp, grönyta och 

grönområde (SCB 2005).

grön obebyggd yta inklusive städernas blåstruktur. Examensarbe-

inom tätorten men kommer även att väga in blåstrukturen. 

Forskningsläge och politiska handlingar
I Sverige har vi god tillgång till grönska både i och utanför våra 
städer trots att mer än 80 procent av alla svenskar bor inne i 
städer eller tätorter. Städerna i Sverige är för det mesta aldrig så 
täta att omkringliggande landskap skärmas av. Den bostadsnära 
naturmarken tas däremot i anspråk när städerna och tätorterna 
växer och blir allt kompaktare (Falkheden, Malbert 2000). Detta 
visar även en undersökning från Statistiska Centralbyrån, SCB, 
som undersökt grönområdenas utbredning ända sedan 1970-talet. 
Undersökningen visar att andelen grönområden både har minskat 
i omfång och storlek under de senaste 30 åren, en trend som inte 
ser ut att avta (Boverket 2007).

Vi bygger allt tätare för att kunna värna om mark och vatten men 
även för att vi ska kunna få bostäder i de attraktivaste lägena 
(Boverket 2007). Detta betyder att den bostadsnära naturen går 
förlorad vilket medför att behovet av dagliga platser för möten, 
rekreation och lek också påverkas till det negativa (Dyring, Anne-
Katrine och Nyhuus, Signe 1990). Ianspråktagande av grönom-
råden påverkar även grupper som inte kan ta sig så långt, som 
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exempelvis barn, funktionshindrade, äldre eller sjuka (prop. 
2002/03:35). I den täta staden där tillgången till bostadsnära 
grönområden är begränsad är det extra viktigt att kvaliteten på 
grönområdet samt nåbarheten är desto högre. I den glesa staden 
kan tillgången till grönområden vara desto större men tillgäng-
ligheten desto sämre, då bland annat större vägar kan bilda bar-
riärer inom områdena (Boverket 2007).

Grönskan ses många gånger som ett uppskattat element i 
stadsmiljön som många förknippar med olika typer av känslor. 
Grönskan ses oftast som något positivt då den bland annat erb-
juder vackra promenader samt bäddar in stadens ofta kala gatu-
rum (Boverket 2010c). Grönområdenas karaktär har däremot en 
tendens att förändras med dygnets timmar samt med årstidernas 
växlingar. Ett buskage nära en gångväg kan uppfattas som något 
positivt under vårens, sommarens och höstens ljusa timmar men 
otryggt under dess mörka timmar. Om buskagen skulle placeras 
längre ifrån gångstråken, som en trygghetsåtgärd, skulle den fria 
sikten öka men det medför att människor med nedsatt rörlighet 
inte kan komma i kontakt med stadens grönska på samma sätt 
(Ibid.). Trots att grönområdena ger sämre sikt med utslagna blad-
verk upplever många det tryggare att vistas i grönområden under 
de ljusa sommarmånaderna än under vinterhalvåret. Detta kan till 

kan därmed ingripa om någon obehaglig situation skulle inträffa 
(Ibid.). 

Huruvida stadens eller tätortens invånare upplever grönområden 

kön, ålder, årstidernas växlingar samt vad det är för typ av grönska 
(Boverket 2010c). Kvinnor upplever störst oro att utsättas för sex-
uella övergrepp medan äldre kvinnor är rädda för att utsättas för 
väskryckningar (Boverket 2010c; Listerborn 2002). Otryggheten 
kan även påverkas av vilka grupper som vistas i grönområdena vid 
olika tidpunkter (Boverket 2010c).

Det är inte enbart grönskans karaktär som har en förmåga att 
förändras med dygnets timmar utan Ståhle (2005) påpekar även 
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att tillgängligheten till grönområdena varierar under dygnet. Detta 

har därmed en barriärverkande effekt men även för att grönom-
rådena, efter mörkrets infall, kan blir svårorienterade och otrygga 
att vistas i vid dålig belysning. Likaså påpekar Falkheden och Mal-
bert (2000) att grönstrukturen har en negativ inverkan på trans-
portavstånden. Gång- och cykelvägar kan under dagtid uppfattas 
som trevliga genvägar men som hotfulla barriärer under dygnets 
mörka timmar.

En undersökning av Jorgensen, Hitchmough och Calvert visar att 
otryggheten blir allt påtagligare desto mer grönska som omsluter 
platsen. Undersökningen visar även att det är dessa platser som 
upplevs som trevligast att vistas på i jämförelse till helt öppna 
platser (Jorgensen, Hitchmough och Calvert 2002). För att verkli-
gen kunna skapa sig en uppfattning om vilka grönområden som är 
trygga och vilka som är otrygga måste de undersökas under årets 
alla årstider och under olika tidpunkter på dygnet. Det är även 
viktigt att dra nytta av de kunskaper som män och kvinnor bär på 
för att kunna göra trygghetsbaserade åtgärder (Boverket 2010c). 

Enligt Boverket är det viktigt att grönområdena har en sam-
manhängande struktur för att kunna skapa goda kvaliteter inom 
området. Ett ensamt och avskärmat grönområde har sämre 
förutsättningar för att bli ett attraktivt område (Boverket 2007). 
Detta hänger bland annat samman med att det blir svårare för 

grönområdena och därmed rubbas också den biologiska mång-
falden, vilket både forskare och myndigheter framhäver (Bover-
ket 2007; Falkheden och Malbert 2000). Falkheden och Malbert 
påpekar däremot i sin avhandling, Fysiska strukturer för hållbar 
utveckling i medelstora och små städer och tätorter, att variationen 
av de olika biotoperna kan vara viktigare för den biologiska mång-
falden inne i städerna och tätorterna än vad den sammanhäng-
ande strukturen har. De påpekar däremot att storlek, form och 
innehåll fortfarande är av stor betydelse (Falkheden & Malbert 
2000). Även Grahn har i en undersökning kommit fram till att 
desto mer omväxlande en stads park- eller grönområdesutbud är 
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desto oftare används de. Studien jämförde Lunds och Uppsalas 
parkutbud där Uppsala, med ett större utbud av parker än Lund, 
hade en besöksfrekvens på upp emot det dubbla (Grahn 1993, se 
Falkheden och Malbert 2000).

För att expertbedömarna, planerare, politiker och kommunekolo-
ger, ska kunna förstå hur den bostadsnära naturen utnyttjas måste 
de som bor och vistas i området höras eftersom en expertbedömn-
ing inte alltid ser alla värden (Boverket 2007). Likaså framhåller 
Boverket att grönområden inte bör ta upp alltför stor plats inne i 
städerna och tätorterna. Detta eftersom det skapar avstånd mellan 
bebyggelsen och människorna samtidigt som det kan skapa so-

med att icke sammanhängande grönytor och promenadstråk kan 
bidra till ett ökat transportbehov (Boverket 2009). Detta kan i sin 
tur, enligt min mening, påverka människors vistelse i det offentliga 
rummet till det negativa. Om grönstrukturen däremot gestaltas 
och utformas på rätt sätt kan den ha en positiv effekt genom att 
länka samman stadslandskapet då grönstråk, vatten och parker 
kan hjälpa till med orienteringen i staden eller tätorten (Boverket 
2007).

var-
dagsrörelser samt rekreationsrörelser. Med detta menas att ant-
ingen passeras grönytorna i vardagen eller så är det något som 
man besöker medvetet. Dessa två indelningar associerar Ståhle 
till Gehls liknande indelning i nödvändiga eller valfria aktiviteter. 
Florgård (2005) sammanfattar stadsbornas handlingar med en 
likartad mening: ”när de går utanför dörren av andra skäl än att gå 
till jobbet eller till affären, så går de ut för att ta promenader i skog, 
mark och park” (Florgård 2005, s. 126).

Privata och halvprivata grönytor tillför indirekt grönska till 
stadens och tätorternas olika strukturer. Denna typ av grönska 
bidrar även till att det inte behövs några sammanhängande gröny-
tor på samma sätt i och med att grönskan integreras och bidrar 
till att öka den allmänna tryggheten och trivseln. Det bör däremot 
påpekas att denna typ av grönska inte kan ersätta allmänna parker 
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och grönområden (Boverket 2010c). Hur långt stadens eller tä-
tortens invånare är beredda att gå för att använda dessa bostad-
snära naturområden skiljer sig ofta åt mellan olika forskare och 

går vid en radie på 300 meter eller 5-7 minuters gångavstånd (se 
bl.a. Boverket 2007; Grahn och Stigsdotter 2003, se Ståhle 2005; 
Statistiska centralbyrån 2009). 

Varför behövs grönområden?
Som påpekats tidigare är Svenska städer och tätorter i en europei-
sk jämförelse luftiga där invånarna har stor tillgång till grönom-
råden. Städerna har nära till det omkringliggande landskapet 
vilket ökar förutsättningarna för att förbättra stadslivet genom 
att kunna vistas ute i naturen (Falkheden & Malbert 2000). Efter 
en undersökning från TEMO 2001, Så upplever Stockholmarna sin 
stad -
plever sig ha bättre tillgång till grönområden än de som bor mitt i 
naturen (TEMO 2001, se Ståhle 2005). Detta innebär alltså att den 
direkta närheten till naturen inte behöver innebära att man ser 
eller upplever naturen (Ståhle 2005). 

Desto mer städerna i vårt land växer desto större krav ställs på 
att grönområdena bör bevaras (Boverket 2010c). Enligt Clas 
Florgård (2005) är stadens grönska en lika viktig del av invånar-
nas stadsmiljö som dess hus. Han menar även på att närheten 
till grönområden kommer högt upp på invånarnas önskelista för 
drömboende.

-
skare påvisat att människors vardagsmiljöer, och därmed även 
närheten till grönområden, har en positiv inverkan på stressnivåer 
och hälsa vilket även Grahn förlitar sig på (prop. 2002/03:35). 
Grahn skriver att, ”De som bor i stadsdelar med mycket grönt är 
friskare” (Grahn 1993, se Falkheden & Malbert 2000, s. 48). Det 
har bland annat visat sig att människor som bor i närheten av ett 
grönområde och i promenadvänliga områden är mer fysiskt aktiva 
än de som inte har tillgång till grönska (prop. 2002/03:35). Enligt 
en undersökning från Grahn visar det sig att grönskan bidrar till 
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mindre stress och bättre återhämtning från stress, ökad kreativ-
itet samt bättre motorik och koncentrationsförmåga hos barn. De 
som inte ser någon grönska från sitt fönster är stressade 40 % 
oftare än de som har en grön utsikt. Likaså upplever de som har 
en trädgård stress hälften så många gånger som de med balkong 
(Grahn 1993, se Ståhle 2005). De mänskliga hälsoförbättringarna 
hänger även samman med att grönskan har en positiv inverkan 
på stadens hälsa. Detta genom att grönskan dels bidrar till kli-
matförbättringar och luftrening men även genom att fungera som 

2002/03:35).

I både de nationella folkhälsomålen och i miljökvalitetsmålen lyfts 
det fram argument om varför grönområden är viktiga inslag i våra 
städer och tätorter. 
De 18 nationella folkhälsomålen har till syfte att förbättra folkhäl-
san och minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper inom 
befolkningen. Mål nr 6, Tillgängliga grönområden för rekreation, 
innefattar:

”För att människor skall få nya krafter och kunna ta 
till sig nya tankar och impulser behövs möjligheter 
till återhämtning genom vila och rekreation. Man 
vet idag att naturen är en särskilt läkande kraft 
mot olika stresstillstånd. Kommittén påtalar därför 
behovet av bullerfria och säkra grönområden i när-
heten av bostadsområden, stimulerande förskole- och 
skolgårdar för barn och bra utemiljöer vid särskilda 
boendeformer för äldre och funktionshindrade” (prop. 
2002/03:35, ss. 108-109). 

Det tredje folkhälsomålet Trygga och goda uppväxtvillkor har till 
syfte att belysa barn och ungdomars hälsa. I detta mål spelar den 
bostadsnära naturen en viktig roll i barns lek och utveckling (prop. 
2002/03:35). Även det nionde folkhälsomålet Ökad fysisk aktivitet 
läggs det tyngd i att grönstrukturen har en avgörande betydelse 
för hälsan. Genom en korrekt utformning av närmiljön ökar ande-
len aktiviteter i skog och mark (Ibid.). 
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De 16 miljökvalitetsmål som riksdagen har antagit för Sver-
ige har till syfte att skapa en miljömässigt hållbar utveckling 
på lång sikt. Det 15:e miljömålet, God bebyggd miljö samt 
det 16:e miljömålet Ett rikt djur- och växtliv innefattar bland 
annat:

”natur- och grönområden med närhet till bebyggelse 
och med god tillgänglighet värnas så att behovet av 
lek, rekreation, lokal odling samt ett hälsosamt lokalk-
limat kan tillgodoses” (Naturvårdsverket 2011b)

”Tätortsnära natur bevaras, vårdas och utveck-
las med hänsyn till såväl frilufts-, kulturmiljö- som 
naturvärden. Barriärer och störningar som allvarligt 
motverkar människors och djurs nyttjande av tä-
tortsnära natur åtgärdas. Den tätortsnära naturens 
samlade värden och allemansrättens skyldigheter och 
rättigheter görs kända”
(Naturvårdsverket 2011a) 

Utöver grönskans hälsosamma effekt uppfylls ett antal olika 
funktioner i staden som exempelvis mötesplatser, platser för 
aktiviteter, uppsamling för dagvattenhantering samt bidrar till att 
öka den biologiska mångfalden (Boverket 2010c; Boverket 2007). 
Likaså har grönskan, som nämnts tidigare, en positiv inverkan på 
stadens hälsa genom att bland annat ge bättre klimatförutsättnin-
gar och renare luft (prop. 2002/03:35). I diskussionen om klimat-
frågan har grönskan fått en allt mer betydande roll, vilket kommer 
redovisas nedan. 

Klimatförändringarna har blivit en allt viktigare diskussionsfråga 
som jordens alla länder måste börja ta ställning och hänsyn till. 
Om vi fortsätter att släppa ut lika mycket koldioxid som vi gjort 
hittills beräknas, enligt SMHI, att sommartemperaturen i södra 
och mellersta Sverige kommer att öka med 5 grader medan vin-
tertemperaturerna beräknas öka med 6 grader till 2100 (Eklund 
2009; Holgersson, Pauleit, Bergen Jensen 2008; SMHI 2007 se 
Sjöman 2008). Detta innebär att värmeböljor likt den i Europa 
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sommaren 2003, väntas bli allt vanligare (Thorsson 2009). An-
ledningen till att temperaturen på jorden stiger är för att andelen 
koldioxid ökar i atmosfären vid förbränning av fossila bränslen 
(Azar 2008). Enligt Intergovernmental Panel on Climate Change, 

-
ger bakom stora delar av de klimatförändringar som vi idag bevitt-
nar (Ibid.).

Den ökade temperaturen kommer alltså att påverka vårt klimat 
här i Sverige, i vissa fall till det negativa. Vi kommer att få blötare 
vintrar och torrare somrar, framför allt i södra Sverige. Enligt 
SMHI kommer nederbörden att öka med cirka 15 % till 2100 
(SMHI 2007, se Sjöman 2008). I södra Sverige kommer neder-
börderna att minska med cirka 50 % under sommarperioden och 
i de mellersta delarna av Sverige kommer nederbörden att min-
ska med 20 %. Nederbörden kommer däremot att öka under de 
resterande årstiderna (Sjöman 2008). Andelen skyfall kommer att 
öka, även under sommartid, där stora volymer nederbörd kommer 
att falla under kort period på begränsad yta. Detta kan innebära 
problem då frekvensen skyfall hittills varit låg och vi har därmed 
inte tagit hänsyn till det kommande problemet.  

Temperaturen är högre och luftfuktigheten är lägre inne i städerna 
än ute på landsbygden vilket gör att temperaturen mellan stad och 
landsbygd kan uppnå en skillnad på 12 grader (Boverket 2010a). 
De täta stadsmiljöerna har stora och öppna hårdgjorda ytor som 
kan medföra svårigheter att behålla de svala temperaturerna 
inne i städerna vid varma sommardagar. Det beror även på att 
bebyggelsematerialen avger värme under nätterna vilket gör att 
temperaturen inne i städerna sjunker förhållandevis långsamt. I 
och med de stora hårdgjorda arealerna blir städerna sårbara vid 
temperaturförändringar samt vid kraftig nederbörd (Ibid.). Med 
de ökade temperaturerna inne i de täta städerna kommer behovet 
av kylning att öka, något som märks av redan idag. Ökad användn-
ing av luftkonditionering innebär ökad energianvändning samt 
ökad koldioxidutsläpp som i sin tur medför ytterligare tempera-
turökningar inne i städerna (Thorsson 2009). Ett alternativ till 
detta är att använda sig av vegetationen för att uppnå en behaglig-
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are och effektivare miljö. Värmen kan absorberas av vegetationen 
samtidigt som vegetationens bladverk kan ge skugga och därmed 
en behagligare temperatur inne i städerna (Holgersson, Pauleit, 
Bergen Jensen 2008). Vid de kraftiga skyfallen kan grönområdena 

-
ingsdammar för att förhindra översvämningar. Detta är några av 

och grönområden bör bevaras eller planeras in i städerna (Ibid.). 

För att sammanfatta grönstrukturens positiva och negativa följdef-
fekter har en personlig sammanställning gjorts. 

Sammanfattning av grönstrukturens positiva följdeffekter:
- Bidrar till dagliga platser för möten, rekreation och aktiv-

iteter.
- Bevarar den biologiska mångfalden.
- Länkar samman stadslandskapet och ökar på vis orienter-

barheten inom staden eller tätorten.
- Positiv inverkan på invånarnas stressnivåer och hälsa.
- Positiv inverkan på stadens hälsa genom klimatförbättrin-

gar, renar luft samt dämpar bullernivåer. 
- 
- Absorberar värme samt ger skugga vilket sänker tempera-

turen inne i staden eller tätorten.

Sammanfattning av grönstrukturens negativa följdeffekter:
- Kan bidra till att skapa otrygghet.
- Negativ inverkan på transportavstånd.
- Skapar avstånd mellan bebyggelse och människor.
- Skapar sociala och rumsliga barriärer. 

Exploatering av bostäder eller verksamheter i de attraktivaste 
områdena innebär att bostadsnära grönområden får ge vika, ett 
växande problem inom stadsplaneringen. Grönstrukturen har inte 
enbart positiva effekter för invånarna utan även för den biologiska 
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Likt Boverket och Falkheden och Malbert påpekar bör grönstruk-
turen vara sammanlänkad för att gynna den biologiska mång-
faldens spridning samt underlätta invånarnas rörelsemönster. 
Boverket framhåller även, vilket jag till viss del håller med om, att 
grönstrukturens sammanlänkning även kan vara till det negativa 
genom att barriärer bildas i stadsstrukturen. Grönstrukturens ut-
bredning kan under dagtid uppfattas som något positivt men som 
något negativt under dygnets mörka timmar eftersom framkomli-
gheten inom en tätort försvåras. Detta innebär att planeringen av 
grönområden, dess struktur och tillgänglighet, är viktig för att på 

för att grönområdena används oftare för att trygghetsåtgärder 
genomförs. 

Utöver att öka tillgängligheten i grönområdena genom tryg-
ghetsåtgärder bör även tillgängligheten till grönområdena öka. 
Ståhle påpekar att tillgängligheten till grönområdena varierar 

borde, enligt mig, åtgärdas med olika tillgänglighetsåtgärder i form 

på vägar. 

Enligt Jorgensen, Hitchmough och Calverts underökning framkom-
mer det att i grönområden där trygghetsåtgärder genomförts, 
genom att exempelvis ta bort grönska och öppna upp platsen, vis-
tas inte lika mycket människor som på platser med mycket gröns-
ka. Detta anser jag vara ett problem eftersom trygghetsåtgärderna 
får en omvänd effekt eftersom färre människor vistas på platsen. 
För att människor ska dras till platser där trygghetsåtgärder 
genomförts bör platserna i fråga kunna erbjuda andra kvaliteter. 

Boverket skriver att den privata och halvprivata grönskan bidrar 
till upplevelsen om grönstrukturen. Jag anser däremot att till-
gängligheten till bland annat anlagda parker inte är lika befogat 

privat grönska i samma utsträckning. Självklart ska inte de of-
fentliga grönytorna byggas bort helt och hållet i den glesa staden 
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men, enligt mig, är inte behovet av dessa områden lika påtaglig. 
Detta eftersom invånarna i den glesa staden ofta har nära till den 
bostadsnära rekreationen. 

Enligt Florgård väger tillgängligheten till grönområden lika högt 
för invånarna som deras bostad. Vid den framtida stadsplanerin-
gen där grönområden påverkas till det negativa bör planerarna 
tänka till en extra gång. Ska planeringen ske för de som redan bor 
i området genom att exempelvis bevara grönområden eller ska 

en komplex fråga som vardera kommun får ta ställning till.  



5050

Begreppen den ”täta” och den ”glesa” staden har sedan en tid till-
baka varit väl omdiskuterade. Båda stadsutformningarna har blivit 
hårt kritiserade men även fått positiv kritik från bland annat aka-
demiska forskare och förespråkare inom miljörörelsen (Svenska 
Naturskyddsföreningen 2006). En del menar att den täta staden 
ses som ett bättre alternativ än den glesa då den både är ekono-
miskt effektivare och klimatsmartare eftersom den genererar till 
minskade transportbehov (Emilsson 2008). Vissa menar däremot 
att den täta staden både är ohållbar och ohälsosam och före-
språkar därmed den glesa staden (Svenska Naturskyddsförenin-
gen 2006).

Den täta staden
Den täta och kompakta staden har blivit ett allt vanligare alterna-
tiv inom stadsplaneringen och kan ses som dagens planeringside-
al. Hur diskussionerna om den täta staden redovisas nedan. 

Att kunna mäta tätheten i staden har alltid varit ett omdiskuterat 
ämne (Ståhle 2005). Enligt Rådberg (1988) kan en tät stad dels 
handla om täthet i form av en viss befolkningstäthet som innefat-
tar andelen bosatta människor per andel area eller genom en viss 
bebyggelsetäthet genom andel hus och bostäder per andel area. 
Befolkningstätheten kan exempelvis påverkas av exploaterings-
grad, andelen bostäder inom bebyggelsen samt bostadsarea per 
invånare. Rådberg påpekar att dessa osäkra variabler kan medföra 
att felaktiga slutsatser kan dras (Ibid.). Bebyggelsetätheten mäts 
vanligtvis utifrån ett områdes exploateringstal (e) (Rådberg 1988; 
Ståhle 2005). Detta förklarar Rådberg som ”förhållandet mellan 
den sammanlagda våningsytan (numera bruttoarean) i bebyggelsen 
och den totala markarealen.” (Rådberg 1988, s. 9). 

Exploateringstalet (e) = Bruttoarea / Total markareal (Råd-
berg 1988).

Utöver detta sätt att mäta bebyggelsetätheten kan bebyggel-
setätheten innefatta antalet lägenheter per andel markyta dvs. 
antalet lägenheter per hektar (Rådberg 1988). Rådberg (1988) 
förespråkar att mäta bebyggelsetätheten genom exploateringstal 

2.3 Den täta och glesa staden
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eftersom områden kan jämföras med varandra utifrån rättvisa 
förhållanden utan att behöva veta de genomsnittliga lägenhetss-
torlekarna. Även Ståhle (2005) förespråkar att mäta bebyggel-
setätheten genom exploateringstal vid långsiktiga analyser men 
att befolkningstätheten kan användas vid kortsiktiga analyser.

Enligt Ståhle (2009a) krävs det en viss täthet för att en viss mängd 
människor ska kunna uppnås. Mängden människor bidrar till att 
det skapas liv på stadens gator och parker. Ståhle (2008) menar 
även att om en god livsmiljö kan bevaras kan en hög täthet inne-
bära en högre attraktivitet för staden eller området.

Även Jane Jacobs anser att täthet uppnås genom en hög koncen-
tration av människor. Detta kräver även en hög koncentration av 
byggnader (Jacobs 2005). Enligt Jacobs (2005) blir tätheten för 
låg eller för hög då den börjar hämma stadens mångfald istället 
för att underlätta den. Hon lyfter däremot ett problem att även om 
tätheten skulle vara tillräckligt hög för att föra med sig stadens 
problem så behöver den inte vara tillräckligt hög för att skapa 
stadens vitalitet, trygghet, utbud och spänning. Om tätheten blir 
för hög riskeras att bostäderna standardiseras vilket, enligt Jacobs, 
direkt skulle påverka stadens mångfald, invånare, företag och 
miljöer eftersom detta kräver variation i byggnaders ålder och 
utseende.

med en tätare stad. 

”En tätortsutvecklig som innebär förtätning av staden 
genom exploatering av obebyggda ytor i centrum ger ett 
effektivt nyttjande av markresurser, vilket kan begränsa ex-
ploateringen av orörd mark i stadens utkanter” (Södertälje 
2004, s. 41).

” -
stråken bidrar till att människor lättare får ihop sin vardag. 



5252

En förtätning och funktionsblandning bidrar till mer befol-
kade miljöer vilket skapar trygghet” (Karlskrona 2010, s. 81).

”Förtätning innebär möjlighet till en blandad och tilltalande 

bostäders närmiljö” (Botkyrka 2002, s. 65).

-
nefatta tätheten på bebyggelsen eftersom detta i sin tur genererar 
att en viss mängd människor uppnås. 

Forskningsläge och politiska handlingar
Enligt Falkheden och Malbert kan en korrekt utformning av be-

att minskade transporter, förändrade resmönster för invånarnas 
samt bidra till lägre energianvändningar (Falkheden, Malbert 
2000). Under 1970- och 1980-talet var det inte staden som an-
sågs vara det miljövänliga alternativet utan olika typer av ekobyar. 
Idag förespråkas däremot den täta staden där ett av de vanligaste 
argumenten är att stadsformen talar för ett hållbarare samhälle 
(Andersson 2009).

Utöver diskussionen om att den täta staden kan ge minskade 
transportbehov bör även andra argument lyftas fram. Genom en 
tätare och kompaktare stad skapas bland annat förutsättningar för 

bidrar till ökad integration, minskar avstånden till stadens funk-
tioner samt minskar energikonsumtionen och byggnadsmaterial. 
Med ett ökat invånartal ökar även underlaget för service, vägar 

-
tivare sätt (Bellander 2005; Boverket 2010; Falkheden & Malbert 
2000; Naess 1996, se Lundgren Alm 2001). Falkheden och Malbert 
(2000) påpekar däremot att bara för att tillgängligheten till bland 
annat service ökar med stadens täthet förutsätter detta inte att 
invånarna uträtta sina ärenden i närområdet. 

De ovan nämnda fördelarna med den täta staden anses bland an-
nat vara några av anledningarna till varför den täta staden varit 
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planeringsidealet under en längre tid, egentligen ända sedan 
1960-talet då Jane Jacobs lyfte fram dess olika fördelar (Emilsson 
2008; Jacobs 2005). Jacobs påpekade bland annat att den täta och 
kompakta staden bör vara funktionsblandad för att kunna skapa 
liv och rörelse. Detta innebär en blandning av bostäder, kontor, 
mataffärer, butiker samt olika nöjesställen vilket även medför till 
att öka tryggheten inom området (Bergman 2002, Jacobs 1961, 
se Bellander 2005). Jacobs menar att den blandade staden skapas 
genom variation, mångfald och främlingar (Jacobs 2005). Enligt 
Ståhle är de viktigaste ingredienserna för att göra den täta staden 
livfull, täthet och människor (Ståhle 2009a). 

Ända sedan mitten av 1900-talet har boendetätheten minskat i 
takt med att antalet kvadratmeter per invånare ökat inom varje 
boende (Ståhle 2009a). Detta framkommer även i en undersökn-

-
teuropeiska länderna, ligger Sverige, Norge och Danmark bland 
de sju länder som har högst genomsnittlig bostadsyta per person 
(Naess Thorén 1996, se Falkheden & Malbert 2000). 

I takt med samhällets utveckling förändras även stadsdelarna. 
För 60 år sedan var antalet hemmavarande betydligt större än i 
dagsläget. Detta gjorde att stadsdelarna och parkerna upplevdes 
som mer levande och befolkade i jämförelse med dagens bostad-
skvarter som nästan kan uppfattas som sovstäder (Ståhle 2009a). 
Enligt Ståhle (2009a) är detta en av anledningarna till varför vi 
bygger städerna täta, för att återskapa gemenskapen och den so-
ciala sammanhållningen samtidigt som trycket på bostäder inne i 
städernas centrala delar ökar. 

Ekonomernas förklaring till den täta och kompakta staden är att 

invånare har en önskan om att bo centralt. Nackdelen med denna 
trend är att trycket på bostäder stiger och det skapas en bostads-
brist med skenande lägenhetspriser i stadens centrala delar 
(Ståhle 2008). Sociologernas förklaring till den täta staden är de 
nya urbana livsstilarna, där någonting kan erbjudas för alla, vilket 
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kompakta staden har även, utöver de ovan nämnda, andra fördelar 
då den bland annat bidrar till att bevara natur- och odlingsmark. 
Enligt Ståhle är detta en av anledningarna till att ekologerna i allt 
större utsträckning har börjat acceptera den täta staden. Det som 
kopplar samman ekonomi, sociologi och ekologi är att energi- och 
bränslekostnaderna kommer att öka vilket medför att det blir bil-
ligare att bo inne i de centralaste delarna av staden (Ibid.). 

Som nämnts tidigare har den täta staden en fördel med att natur- 
och odlingsmarker i dess omnejd bevaras men med nackdelen 
att allt mer grönområden tas i anspråk inne i städernas centrala 

storstäder (Ståhle 2008). Detta gör att den täta staden ses som ett 
sämre alternativ för den goda boendemiljön eftersom tillgängli-
gheten till grönområden begränsas (Boverket 2010b). Av denna 
anledning påverkas även invånarnas hälsa till det negativa.

Arnstberg (2005) menar att förtätning av städer eller tätorter har 
till syfte att fylla ut staden genom att täppa igen oanvända glug-
gar samtidigt som parker och naturområden bevaras. Alexander 
Ståhle menar att en kombination av både tätt och grönt kan ge 
staden bättre hälsotal, högre fastighetsvärden, större blandning 
av boyta och lokalyta samt ett högre exploateringstryck. Ståhle 
menar att denna kombination är vad planerarna bör eftersträva 
för att uppnå ett planeringsideal, en form av blandstad (Ståhle 
2008). Problematiken är däremot att grönskan kan uppfattas 
som ett otryggt inslag i stadsmiljön då många kvinnor känner 
oro att utsättas för våld, i huvudsak sexuella övergrepp, i eller i 
direkt anslutning till grönområden (Boverket 2010c). Alexander 
Ståhle (2005) påpekar däremot att storstäder som är utrustade 
med parker och liknande har gott om boende inne i de centrala 
delarna som exempelvis Stockholm, London eller Paris. De städer 
som inte har tillgång till några grönytor, som exempelvis Aten, har 
få boende inne i de centrala delarna. Så detta skulle innebära att 

Listerborn (2002) framhäver bland annat att kvinnor upplever det 
mycket obehagligt att vistas på ödsliga och tomma platser och rör 
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sig hellre där det vistas mycket människor, även under kvällstid.

Ur ett trygghetsperspektiv kan alltså en tätare stad bidra till att 

bidrar till att staden känns tryggare (Saglie 1998, se Bellander 
2005; Listerborn 2000). Med den täta staden följer även en ökad 
variation av människor vilket skapar en större trygghet än vad 
en homogen grupp gjort. Den täta staden med dess ökade folk-
mängd gör det möjligt att känna sig anonym i jämförelse till den 
glesa staden med färre människor där chansen att känna sig 
utsatt är desto större (Boverket 2010c). Listerborn (2000) menar 
att tätheten på en stads bebyggelse påverkar den upplevda tryg-
gheten. Detta eftersom bebyggelsen påverkar stadens form och 
invånarnas intryck av stadsrummet. Likt Jacobs (2005) påpekar 
Listerborn (2000) att en stad med korta kvarter upplevs oftast 
som tryggare än en stad med långa kvarter. Höjden har däremot 
inte lika stor inverkan på den upplevda tryggheten, menar Lister-
born. De korta kvarteren medför att öka genomströmningen av 

-
pas. Denna stadsutformning underlättar även framkomligheten 
och orienterbarheten inom ett område. Jacobs (2005) påpekar 
även att bostadsområden måste innehålla minst en primär funk-

koncentration av människor. Om dessa krav uppfylls kan stadsde-
lar med mångfald bildas som även genererar till tryggare städer 
eller tätorter. Jacobs klargör även att en folktom gata känns oftast 
otrygg att vistas på i jämförelse med en befolkad. För att gatan ska 

-
dliga gränser för vad som är offentliga rum och vad som är privata 

måste vända sig ut mot gatan så att människorna inne i husen ska 
se vad som händer ute på gatan. Likaså bör gatan användas kon-
tinuerligt så att de två föregående kraven förstärks. 

Den täta och kompakta staden har blivit hårt kritiserad av olika 
forskare där många negativa sidor lyfts fram i jämförelse med den 
glesa staden som inte alls blivit utvärderad i samma utsträckn-
ing. Utöver att grönområden tas i anspråk inne i städerna menar 
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forskarna att den täta staden bidrar till trängsel med minskad 
tillgänglighet samt ineffektivitet av energianvändningen (Bel-
lander 2005). Likaså menar Falkheden & Malbert att det kan vara 
svårt att övertyga medborgarna om den täta staden (Falkheden 
& Malbert 2000) eftersom den bland annat medför att gröna och 
öppna arealer samt ljusinsläpp byggs bort. Om en förtätning av 
en stadsdel innebär försämrade livskvaliteter för de boende är 
kanske inte denna lösning något att eftersträva eftersom detta kan 
leda till att ingen vill bo i området (Bengs 2005). Även Rådberg 
motsätter sig användandet av den täta staden som en generell 

av bostadsområdena i de svenska tätorterna redan är så pass täta 
att de inte går att göra kompaktare (Rådberg 1995 & 1997, se 
Falkheden & Malbert 2000). I Falkheden och Malberts avhandling 

pekar på att transportbehovet ute på landsbygden inte är större 
än inne i de täta städerna. En dansk undersökning visade bland 
annat att transportbehovet var som lägst ute på landsbygden 
och i de mindre tätorterna och att transportbehovet ökade med 
städernas storlek. Utöver detta påpekar Falkheden och Malbert 
att man inte ska fastna för mycket i tron att fysisk planering kan 
påverka energianvändningen till transporter, som exempelvis 
genom förtätning. De menar på att vid en sådan ensidig fokusering 
glöms andra viktiga komponenter bort som kanske skulle kunna 
ha större förändringspotential.

För att skapa den perfekta staden krävs enligt Jacobs en kombina-

stadshus och andra lokaler samt en stor variation mellan husen 
(Jacobs 2005).

Den täta staden har, som framkommer ovan, både sina för och 

stadens för- och nackdelar hittas i samtliga städer och kommuner, 
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Personligen förespråkad jag en tätare stad då jag anser att dess 
fördelar är större än dess nackdelar. En tätare stad är miljömässigt 
bättre eftersom service och vägar kan användas effektivare men 
även för att det mesta kan nås inom gångavstånd från sin bostad. 
Utöver att en tätare stad är miljömässigt bättre främjar den även 

att en tätare stad har en hög variation av människor. För att en tä-
tare stad ska kunna bli tryggare och livfullare anser jag, likt bland 
annat Listerborn, att det är viktigt att staden eller tätorten har 
någonting att erbjuda för alla för att kunna locka till sig människor.

Enligt Ståhle menar ekonomerna att de täta städerna kommer in-
nebära ökade priser i städernas centralaste delar, vilket även kan 
urskiljas i städernas centrala delar även idag. Detta skulle kanske 
innebära att vi inte kan nöjas oss med ett centrum i städerna eller 

På så vis fördelas trycket på bostadsmarknaden i stadens central-

Jane Jacobs tankar om en idealstad anser jag har både sina för och 
nackdelar. Även om vissa av hennes idéer även fungerar på svens-
ka städer och tätorter ska det påpekas att hennes tankar och idéer 
hör hemma i de amerikanska storstäderna. 

I dagsläget har i princip varje kommun som mål att förtäta i sina 
städer eller tätorter, vilket även fallstudierna kommer att visa sen-
are i arbetet. Frågan är däremot om förtätning alltid är att föredra? 
När gröna arealer och ljusinsläpp byggs bort innebär försämrade 
livskvaliteter för de boende i området menar Bengs att en förtät-
ning kanske inte är att föredra. De försämrade livskvaliteterna kan 
ha en omvänd effekt och innebära att området blir impopulärt. Av 
denna anledning anser jag att varje kommun bör tänka efter om 
en förtätning verkligen är att föredra inom vissa områden för att 
förbättra invånarnas livskvaliteter. Ytterligare en anledning till 
varför kommunerna bör tänka efter innan en förtätning genom-

inte intresserade att bosätta sig i de täta städerna utan väljer av 
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inte en förtätning ske inom dess områden eftersom dess syfte går 
förlorat. Enligt mig handlar planering om ett ständigt vägande av 
olika val, val som i slutänden kan påverka hela områdens framtid. 

Den glesa staden
Stadsutglesningen och den glesa staden har under tidigare tidspe-
rioder varit en del inom stadsplaneringen. Idag ses däremot denna 
bebyggelsestruktur som ett sämre planeringealternativ ur bland 
annat ett hållbarhetsperspektiv.

-

-

överens om hur fenomenet ska mätas. Bruegmann menar snarare 
att urban sprawl beskriver en attityd i samhället mer än ett till-
stånd.

[…] den process i vilken 
befolkningen, som tar ett urbant områdes infrastruktur, arbets-
marknad och sociala service i anspråk, sprider ut sig alltmer.” (Arn-

-

används i en liknelse med ett sandslott i en sandlådan. Bygger man 

med höjden och omkretsen. Häller man vatten i mitten på denna 
skapelse kommer sanden att sjunka i höjd och sprida sig längre ut 
på kanterna. Volymen är fortfarande den samma medan omkret-
sen har ökat. Sprawl handlar alltså om hur människor sprider sig 

sprawl som ”Utbyggnadsområden med låg täthet, som separerar 
människors bostäder från de platser där de gör sina inköp, arbetar, 
har sin fritid och utbildning – och därför kräver bil för att kunna 
röra sig mellan zonerna.“ (The Sierra Club, se Svenska Natursky-
ddsföreningen 2006, s. 19).
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I översiktsplanerna förespråkas inte någon stadsutglesning vilket 
medför att det inte heller förs någon diskussione angående be-
greppet i någon större utsträckning.

Forskningsläge och politiska handlingar
Med bilismens och spårvagnens utveckling kring sekelskiftet 1900 
ökade möjligheterna att kunna transportera sig längre sträckor 
vilket också gjorde det lättare att bosätta sig utanför städerna 
(Svenska Naturskyddsföreningen 2006, s. 3). Med bilismen som 
förutsättning växte den utspridda och okontrollerade bebyggelsen 
i allt större utsträckning. I de större svenska städerna minskade 
boendetätheten med en tredjedel under 1960 till 1995 samtidigt 
som andelen bostadsyta ökade med 70 procent (Arnstberg 2005, 
s. 20; Svenska Naturskyddsföreningen 2006, s. 35). 

Ytterligare förklaringar till varför boendetätheten sjunkit kan vara 

barnlösa par. Utöver detta har den ekonomiska standarden ökat 
vilket har möjliggjort till en ökad bostadsyta per person (Sven-
ska Naturskyddsföreningen 2006, s. 37; Ståhle 2009a). Arnstberg 
menar att valet ofta står mellan att bo i ett eget hus eller radhus 
utanför staden, framför allt barnfamiljer, eller bo centralt med allt 
i sin närhet, framför allt ensamboende (Arnstberg 2005). Stadsut-
glesningen handla med andra ord inte enbart om bebyggelsens 
utspriddhet utan även om att våra bostäder har ökat i storlek och 

Vid diskussioner om stadsutglesning eller den glesa staden påträf-
fas ofta begreppet urban sprawl. Begreppet myntades redan under 
1930-talet i Amerika i samband med den stadsutglesning som höll 
på att hända. De glesa städerna tar stora markarealer i anspråk 
samtidigt som andelen bebyggelse och befolkning minskar (Sven-
ska Naturskyddsföreningen 2006). Stadsutglesningen kan även 

samt minskat utbud av service. Detta medför att centrummiljön 
påverkas till det negativa genom att bli oattraktiva samt otrygga 
att vistas i (Bergström & Forshamn 2003). 
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Samhällsutvecklingen under efterkrigstiden visar spår av en tidig 
stadsutglesning även i Sverige men efter 1990 ska denna utglesn-
ing av tätorterna ha avtagit. Även om Sverige till viss mån hand-
skats med utglesningar är inte begreppet och dess betydelse lika 
utpräglat här som i de nordamerikanska samhällena (Svenska 
Naturskyddsföreningen 2006).

Trots att urban sprawl från början bidrog till att öka folkhälsan 
genom att ”komma ifrån” stadens osunda miljöer med trängsel 

-
ningen följde ett bilberoende med allt längre resor som istället 
gjorde situationen ohållbar (Arnstberg 2005). Detta medför i sin 
tur att miljön påverkas till det negativa med ökade utsläpp, bar-
riäreffekter samt att stora arealer natur- och jordbruksmark tas 
i anspråk (The Sierra Club, se Svenska Naturskyddsföreningen 
2006). Utöver detta förbrukar den glesa staden mer energi för 
bland annat uppvärmning och nedkylning av bostäderna, mer byg-
gmaterial, ledningar, vägar samt annan infrastruktur. För att kunna 

-
nebär att ett glest bebyggt område kanske använder mindre effek-
tiva uppvärmningssystem som exempelvis oljepannor (Arnstberg 
2005; Jonsson & Johansson 2003, se Svenska Naturskyddsförenin-
gen 2006). Detta gör i sin tur att växthuseffekten påverkas till det 
negativa följt av extrema väderklimat som exempelvis värmeböl-
jor, kraftiga stormar, ökade nederbördsmängder och översvämnin-
gar (Svenska Naturskyddsföreningen 2006).

I Moa Tunströms avhandling, På spaning efter den goda staden, 
lyfts arkitekten och poeten Lars Mikael Raattamaas tankar om 
den glesa staden fram. Raattamaa menar, bortsett från många 
andra, att ”sprawl är hoppet” istället för hotet och ser därmed 
stadsutglesningen som något positivt. Han menar att tankarna om 
innerstaden som ett slags ideal kan få en omvänd effekt och istäl-
let bidra till att segregering skapas. Enligt Raattamaa påstår sig 
många kunna säga sig vad som är centrum och periferi av staden 
men att sprawl istället har till syfte att bryta denna uppdelning 
(Raattamaa 2005, se Tunström, 2009). ”SPRAWL säger: centrum är 
överallt!” (Raattamaa 2005, se Tunström, 2009, s. 109).
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och markpriser i städernas perifera områden vilket gör det 
möjligt att konsumera allt mer mark per hushåll. Istället för att 
lägga pengar på dyrt boende inne i städernas centrala delar kan 
exempelvis pengar läggs på pendling. Både Ståhle (2009b) och 
Bruzelius (2009) påpekar däremot att med de ökade energi- och 
bränslekostnaderna för persontransporter kommer kostnaderna 
att bli så pass höga att de som bor i glesa områden inte kommer 
att ha råd att bo kvar i framtiden. Utöver dessa argument påpekar 
även Ståhle (2005) att stadsutglesningen även leder till segrega-
tion, luftföroreningar, fetma, isolering samt otrygghet. I Falkheden 

nordiska undersökningar pekar på att transportbehovet ute på 
landsbygden inte är större än inne i de täta städerna. En dansk 
undersökning visade bland annat att transportbehovet var som 
lägst ute på landsbygden och i de mindre tätorterna och att trans-
portbehovet ökade med städernas storlek (Falkheden & Malbert 
2000). Detta skulle betyda att energi- och bränslekostnaderna 
för persontransporter inte ökar mer i de glesa städerna än i de 
täta städerna. Likaså framkommer det från en annan undersökn-
ing att arbetsresorna generellt sett är längre, både vad gäller tid 
och längd, i storstäderna och kortare ute i medelstora städer och 
på glesbygden (Krantz 1999, se Falkheden & Malbert 2000). Det 
ska dock förtydligas att det inte framgår vilken typ av transporter 
detta gäller. 

Många anser att stadsutglesningen i Sverige inte har påverkat 
städerna och tätorterna i någon större utsträckning. Denna grupp 
talar ofta om gröna och välplanerade städer där städernas centrala 

Andra grupper menar däremot att stadsutglesningen har påverkat 
svenska städer och tätorter under en längre tid men att det inte 
har uppmärksammats förrän på senare år (Svenska Naturskydds-
föreningen 2006). Planerarna har däremot under en längre pe-
riod ifrågasatt den trend och stadsutformning som urban sprawl 
och den glesa staden medfört (Arnstberg 2005; Ståhle 2008). 
Motsättandet av stadsutglesningen betyder däremot inte att de är 
emot tillväxt i form av utveckling av olika områden. Tillväxt, me-
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nar Arnstberg, handlar snarare om en stads eller tätorts växande 
välstånd och är därför något som planerarna tillsammans med 
politiker ansvarar för (Arnstberg 2005).

”[…] svenskens önskeboende är en röd stuga på Stureplan.” 
(Arnstberg 2005, s. 18).

Citatet ovan belyser att för många svenskars del handlar det om 
en önskan att bo på ”landet” med närhet till natur och en lugnare 
närmiljö samtidigt som staden aktiviteter och puls lockar (Svenska 
Naturskyddsföreningen 2006; Arnstberg 2005). Citatet visar på 
vilka planeringssvårigheter som stadsplanerna står inför för att 
kunna tillfredsställa invånarnas önskningar. 

Den glesa staden har under en längre period varit ett växande 
problem i många länder runtom i världen, även i Sverige. Idag 
tillhör däremot inte stadsutglesningen stadsidealet utan idag före-
språkas oftast en förtätning av städerna. 

Trots att en förtätning oftast förespråkas är densiteten i de mod-
erna städerna inte lika hög som i de äldre städerna, dvs. städerna 
sprawlar, breder ut sig. Som Ståhle och Svenska Naturskyddsföre-
ningen påpekar kan detta bland annat bero på att bostadsarealen 
ökat per person vilket medför att boendetätheten inte är lika 
hög. Detta anser jag är troligt eftersom den ökade ekonomiska 
standarden tillåter denna möjlighet. Denna trend medför då att 
städerna breder ut sig mer än tidigare vilket i sin tur medför att 

Även om den täta staden är dagens stadsideal får vi inte glömma 
att alla inte är intresserade av att bo inne i de täta stadsdelarna. 
Likt Arnstberg påpekar har oftast barnfamiljer en större längtan 
efter att bo utanför städerna, vilket gör att den glesa staden inte 
får glömmas bort. Enligt Ståhle kommer däremot kostnaderna bli 
för höga för att kunna bo utanför städerna med de ökade kostnad-
erna för energi- och persontransporterna. Jag håller till viss del 
med Ståhle om detta då vi redan idag upplever en hög procentuell 



6363

ökning på bränslekostnader för transporter. Den glesa staden 
kommer däremot, enligt mig, alltid vara ett attraktivt boendealter-
nativ för vissa oavsett framtida kostnader. Teknikens framfart i 
kombination med anpassade levnadsförhållanden kommer fortfar-
ande göra boendealternativet attraktivt. 

Likt Arnstbergs citat, ”[…] svenskens önskeboende är en röd stuga 
på Stureplan.
önskan om att både bo inne i städerna men ändå har tillgång till 
grönområdena. Detta, tror jag, kan vara en av anledningarna till 

blir den glesa staden, trots att många anser att den glesa staden 
har en negativ inverkasn på miljön genom att naturområden tas i 
anspråk, är mindre energieffektiv och bidrar till ökade utsläpp, ett 
attraktivt boende som ett alternativ till den täta staden. 





Fallstudie3 
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3. Fallstudie
Fallstudierna baseras på en undersökning från SCB, Grönytor/
grönområden i och omkring tätorter 2005. Underökningen gjordes 
i 36 tätorter i Sverige dvs. samtliga tätorter med mer än 30 000 
invånare (SCB 2009).

SCBs undersökning (2009) har till syfte att bland annat under-
söka tätorters tillgång till grönområden och grönytor. Grönom-
råden
omgivande byggnader samt en minsta areal på 1 hektar. Undersök-
ningen innefattar även större grönområden, över 10 hektar, som 
ligger i direkt anslutning till tätorterna. För att även få med dessa i 
undersökningen har ett omland på tre kilometer utanför tätorten 
tagits med i redovisningen. Grönytor inom tätortsgräns räknas i 
SCBs undersökning som bebyggd eller obebyggd mark med någon 
vegetation som exempelvis trädgårdar, parker, kyrkogårdar och 
alléer (Ibid.). 

I SCBs undersökning framkommer även information om hårdg-
jorda ytor, dvs. byggnaders tak, parkeringsytor, gator och vägar, 
järnvägar, gångvägar och så vidare. Med hårdgjord yta räknas 
alltså allt som inte räknas som grönyta med en minsta areal på 0,1 
hektar (Ibid.). 

har avgränsningen för de utvalda kommunerna gjorts utifrån den 
information som SCBs undersökning visar angående grönom-
råden. Tillgången till grönområden varierar från tätort till tätort 
och i SCBs undersökning framkommer det att andelen befolkn-
ing som saknar grönområden inom 300 meters avstånd från sin 
bostad varierar från 4 till 30 procent. De tätorter där enbart 4 pro-
cent av invånarna saknar grönområden i sin omgivning är Tumba, 
Skövde och Södertälje. I Karlskrona saknar däremot 30 procent av 
befolkningen tillgången till grönområden och i Kalmar och Halm-
stad 23 procent (Ibid.).

Fallstudie I och II innefattar alltså de tre tätorter med högst res-
pektive lägst tillgång till grönområden inom 300 meters avstånd 
till bostaden. Fallstudie I har till syfte att undersöka hur kom-
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munerna till respektive tätort behandlar aspekterna trygghet, 
grönstruktur samt den täta och glesa staden i sina översiktsplaner. 
Fallstudie II har till syfte att undersöka hur mycket ämnena fak-
tiskt används genom en kvantitativ underökning. 

3.1 Översiktsplanens roll
Enligt Boverket (1996) är översiktsplanens roll att fungera som 
ett vägledande dokument för kommunen där olika visioner, 
konkreta mål och avgränsningar redovisas. Översiktsplanen ska 
fungera som ett slags förenklings- och effektivitetsdokument för 
kommunen. I dokumentet beskrivs allmänna intressen, miljö- och 
riskfaktorer, mark- och vattenanvändning samt bebyggelseutveck-
ling. Genom dessa föreslagna åtgärder underlättas senare beslut 
om detaljplaner eller bygglov. Utöver detta fungerar även över-
siktsplanen som en länk mellan kommuner och stat vad gäller de 
allmänna intressenas innebörd och avgränsning

Eftersom översiktsplanen inte är bindande har översiktsplanen till 
syfte att fungera som ett vägledande dokument och ett beslutsun-
derlag för kommunernas politiker vid planering av kommunernas 
framtida utveckling. Beslutsunderlaget kan fungera som en slags 
kunskapskälla där samtliga sektorers mål och intressen samlas. 
I översiktsplanen behandlas mark- och vattenanvändning samt 
bebyggelseutveckling för hela kommunens yta (Boverket 1996).
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3.2 Fallstudie I - en sammanställning av 
kommunernas ställningstaganden
Fallstudie I har till syfte att sammanställa vad kommunerna tar för 
ställningstaganden till examensarbetets utvalda aspekter. Nedan 
redovisas en sammanfattning vad kommunerna redovisat i sina 
översiktsplaner. För en grundligare redogörelse för de respektive 
kommuners ställningstaganden se bifogad bilaga 1. 

Till att börja med presenteras en sammanfattning av kommuner-
nas ställningstaganden till trygghet, grönstruktur samt den täta 

dragit i samband med fallstudien. Avslutningsvis redovisas en 
sammanställning av kommunernas mål i form av en tabell. 

Trygghet

del av planeringen. Kommunerna framhåller att staden ska kunna 
erbjuda någonting för alla vilket kan generera till en hög mångfald 

under större delen av dygnets timmar. För att öka upplevelsen om 
antalet människor ytterligare framhåller Kalmar kommun (2011) 

framhåller Skövde kommun (2011) att placering och utformning 
är av stadsrummen är av stor vikt för att kunna öka trygghet-
skänslan. Det kan exempelvis handla om att öppna upp platser 
istället för att stänga till. Södertälje menar även att det är av stor 
vikt att det är rent och snyggt i stadsrummen för att öka trygghet-
skänslan ute i det offentliga rummet (Södertälje 2004). 

Flertalet av kommunerna arbetar med trygghetsåtgärder genom 

skapa en blandad bebyggelsestruktur och förbättra tillgängli-
gheten inom tätorten. Kommunerna menar att med en tät stad 
följer ett större underlag till service och det skapas varierande 
stadsmiljöer samtidigt som stadsrummen blir befolkade. Dessa 
åtgärder kan leda till att upplevelsen om trygghet ökar. Halmstad 
framhåller däremot att vid nybyggnation skall, av sociala skäl, 
utbyggnader i alltför stora etapper undvikas då det kan leda till 
segregation (Halmstad 2001). Skövde menar även att det är vik-
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tigt att förhållandet mellan bostäder och verksamheter inte får 
hamna i obalans. Bostäderna spelar en viktig roll i stadsmiljön då 
det bidrar till att staden känns levande under dygnets alla timmar. 
(Skövde 2011).

Trygghetsaspekten behandlas mer eller mindre av samtliga kom-
muner. De nyare översiktsplanerna behandlar ämnet mer in-
gående än vad de äldre översiktsplanerna tenderar att göra. Detta, 
tror jag, har att göra med att diskussionen om trygghet har blivit 
allt mer uppmärksammat under senare tid. Som sagt behandlar de 
nyare översiktsplanerna från 2010 och 2012, Karlskrona, Kalmar 
och Skövde, ämnena mer ingående än de äldre översiktsplanerna 
från 2001 och 2002, Halmstad och Tumba gör. Halmstad och 

skapa sig någon direkt uppfattning om kommunernas åsikter och 
eventuella åtgärder. 

I översiktsplanerna, framför allt de nyare, framhäver ofta kom-
munerna sig själva som framgångsrika kommuner som bland 
annat arbetar med trygghet som ett viktigt inslag i kommunernas 
utveckling. Detta ska exempelvis kunna ske genom att staden har 
något att erbjuda för alla, förtätning av bebyggelsen eller utveckla 
tätortens centralaste delar. Dessa åtgärder är viktiga delar i själva 
trygghetsarbetet men ibland undrar jag verkligen om alla dessa 
idéer och tankar som kommunerna har slår in och förverkligas. 
Emellanåt känns kommunens ord enbart som ord som aldrig kom-
mer att uppnås. 

Vid en jämförelse mellan de olika kommunernas åtgärder för att 
underlätta eller förbättra tryggheten inom tätorterna framkom-
mer det att kommunerna har vissa gemensamma mål.

- Blandad stad som ger möjlighet att bland annat förhindra 
bostadssegregation.

- 
bebyggelse samt en förtätning av tätortens centrala delar. 

- Förbättra serviceutbudet där staden kan erbjuda något för 
alla.
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- Förbättra gång- och cykelvägarna inom tätorten och kom-
munen.

- Flertalet av kommunerna framhäver att de vill förtydliga 
-

fällen för möten skapas. 

Grönstruktur
Samtliga kommuner anser att grönstrukturen är ett viktigt ele-
ment i stadsmiljön. Botkyrka kommun framhåller att tillgäng-
ligheten och närheten till grönområden är en viktig del för 
kommunen för att uppfattas som attraktiv (Botkyrka 2002). 

områden så att inte grönområden tas i anspråk. Kalmar kommun 
(2011) framhåller att vid byggnationer på redan utnyttjad mark 

både ekologiskt och ekonomiskt. Enligt Karlskrona (2010) kom-
mun måste tydliga motiveringar läggas fram om ett grönområde 
tas i anspråk för nybyggnation. 

Kommunerna framhåller även att grönområden och grönstruk-
turen inom städerna borde kopplas samman för att underlätta 
framkomligheten för både människor och djur. Flertalet av kom-
munerna har även arbetat fram en grönstrukturplan där kom-
munernas riktlinjer och mål om hur de ska arbeta med grönom-
råden och utemiljöer redovisas. 

Samtliga kommuner behandlar ämnet grönstruktur ganska in-
gående. På det sättet går det inte att urskilja att de nyare eller 
äldre översiktsplanerna behandlar ämnet i fråga mer eller mindre. 
Detta kan tyda på att grönstrukturen sedan länge varit en viktig 
del inom planeringen. Den enda kommun som inte behandlar 
ämnet lika ingående är Botkyrka kommun. I översiktsplanen tas 
enbart grönstrukturen för hela kommunen upp och går därmed 
inte närmare in på tätorten Tumba. Detta medför att det är svårt 

hur tillgängligheten till grönområdena verkligen är. 
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Karlskrona, Kalmar och Halmstad tätort ligger samtliga ute vid 
kusten. Som nämnts tidigare medför detta att tillgängligheten till 
grönområden försämras i dessa tätorter eftersom stora arealer 
tas upp av havsområden. Detta kan enligt SCBs undersökning ses 
som något negativt, vilket jag till viss del kan hålla med om. Det får 
däremot inte glömmas bort att dessa tätorter har andra kvaliteter 
som inte SCBs undersökning tar hänsyn till, tillgängligheten till 
havet. Boende i dessa orter värderar kanske tillgängligheten till 
havet högre än tillgängligheten till grönområden. Att inte SCB 
väger in tillgängligheten till havet i sin undersökning ser jag som 
en stor nackdel. För att SCBs undersökning skulle ge en bättre bild 

obebyggd eller hårdgjord markyta samt vattenområden.

Studeras de tre kuststäderna framgår det att Kalmar framhäver sig 
mycket mer som en kuststad än vad både Karlskrona och Halm-
stad tenderar att göra. Eftersom tätorterna inte har så mycket 
grönområden att erbjuda anser jag att Kalmar går rätt till väga 
genom att framhäva närheten till havet som sin styrka. Eftersom 
tillgången till grönområdena är bristfällig är det viktigt, precis som 
Kalmar menar, att öka tillgängligheten till havet som kompensa-
tion.

Som nämns ovan är Halmstads mål att planera för ett antal större 
områden för närrekreation och parker som kopplas samman med 
varandra för att skapa en sammanhängande struktur. Dessa mål 
både utökar och förbättrar tillgängligheten till grönområden inom 
tätorten vilket, jag tycker, låter lovande för Halmstads framtida 
utveckling. Eftersom Halmstads översiktsplan är från år 2000 
borde en del av dessa mål varit uppfyllda till år 2005, då SCBs un-
dersökning gjordes. Enligt SCBs underökning verkar inte tillgäng-
ligheten ha förbättrats eftersom Halmstad ligger så pass långt ner 
på skalan, tillgång till grönområden. Detta gör att jag ifrågasätter 
om kommunen verkligen har använt sig av översiktsplanen som 
ett vägledande dokument i planeringen i kommunen.
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Vid en jämförelse mellan kommunernas mål och åtgärder fram-
kommer det att kommunerna har vissa gemensamma mål och 
ställningstaganden.

- Bevara grönområdena i så stor utsträckning det är möjligt.
- Samtliga kommuner har arbetat fram en grönstrukturplan 

med olika strategier och mål som ska följas inom vardera 
kommun.

- Flertalet av kommunerna har till syfte att förstärka och 
sammanlänka grönområden och grönstråk inom tätorten 
och kommunen.

- Flertalet av kommunerna önskar även förbättra tillgäng-
lighet samt kvaliteten av grönområden inom tätorternas 
direkta närhet. 

Den täta och glesa staden
-

råden vilket gör att ingen ny mark behöver tas i anspråk. Likaså 
-

nan. Kalmar kommun menar att en tätare stadskärna kan öka 
attraktionskraften för både människor, företag och institutioner 

-
språkar både Kalmar och Södertälje kommunen en funktionsblan-
dad stad vilket motverkar att områden ligger öde under kvällstid. 
Detta bidrar i sin tur till att öka tryggheten inom området (Kalmar 
2011; Södertälje 2004). 

-
råden kan innebära konsekvenser för de som redan bor i området. 
Bland annat påpekar Karlskrona kommun att en förtätning av 

problem eftersom staden bland annat kan utsättas för ökade bull-
ernivåer (Karlskrona 2010). 

-
liga områden framhäver Kalmar kommun att alla invånare inte 
är intresserade av att bo i täta städer utan hellre vill bo i glesare 
bostadsområden på landet (Kalmar 2011). Även här är kom-
munerna medvetna om att stadsformen kan medföra negativa 
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effekter. Botkyrka kommun är medvetna om att utbyggnader av 
-

kyrka 2002). 

-

täta staden respektive den glesa staden analyserats var för sig.

Den täta staden
Samtliga kommuner behandlar den täta staden i någon mening. 

-
tsplanerna. De nyare översiktsplanerna behandla ämnet mer in-
gående än vad framför allt Halmstad och Tumba tenderar att göra. 
Likt diskussionen om trygghet anser jag att diskussionen om den 
täta staden har uppmärksammats under senare år vilket förklarar 
ämnets aktualitet. 

Eftersom samtliga kommuner berör och framhäver att en förtät-
ning förespråkas kan den täta staden ses som ett stadsbyggnad-
sideal. Kommunerna förespråkar den täta staden då den både är 
ekologiskt och ekonomiskt hållbarare, hushållar med mark samt 
bevarar grönområden i tätortens direkta anslutning. Även om 
alla kommuner berör ämnet i fråga går inte alltid alla kommuner-
nas olika mål och riktlinjer hand i hand. Exempelvis förespråkar 

tätortens centralaste delar, samtidigt som de har ett mål om att 
förbättra tillgängligheten till grönområden. Att genomföra båda 
dessa mål kräver yta som egentligen inte Trossö kan erbjuda. Det-
ta innebär att kommunen satt upp mål som, i alla fall till viss del, 
inte kommer att uppfyllas, i detta fall på grund av för lite markyta 
att kunna exploatera på. I Karlskronas fall bli detta problem ex-
tra påtagligt eftersom tätortens centrum är placerad på en ö med 
begränsade exploateringsmöjligheter. 
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Vid en jämförelse mellan kommunernas mål och åtgärder för den 
täta staden framkommer det att kommunerna har vissa gemen-
samma mål och ställningstaganden.

- 
- Förtäta i tätorternas centrala delar samt dess centrumnära 

områden
- Ta mark i anspråk på landsbygden

Den glesa staden
Den glesa staden nämns inte särskilt ingående i kommunernas 
översiktsplaner. Vid en jämförelse mellan kommunernas tankar 
om utglesning respektive förtätning förespråkar samtliga kom-

annat att kommunerna inte eftersträvar en utglesning av be-
byggelsen och därmed kan förtätning av bebyggelsen kan ses som 
ett tydligt ideal.

Att inte kommunerna förespråkar en utglesning ser jag som något 
positivt eftersom den glesa staden inte är lika effektiv. Däremot 
bör det påpekas att inte alla vill bo i täta områden vilket kan vara 
en anledning till att förespråka en utglesning i vissa fall. Detta är 
en avvägning som varje kommun får ta ställning till. Det bör alltså 

Gemensamma ställningstaganden för den täta och 
glesa staden:

- 
- Förtäta i tätorternas centrala delar samt dess centrumnära 

områden
- Ta mark i anspråk på landsbygden

Sammanställning av kommunernas mål
Tabellerna nedan visar en sammanställning om hur de respek-
tive kommunerna har behandlat de olika ämnena trygghet, grön-
struktur och den täta och glesa staden. Sammanställningen är en 
tolkning som jag har gjort efter att läst igenom respektive översik-

Mycket: Ämnet i fråga behandlas ingående där både nuläget för 
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-
dlig önskan om att förbättra nuläget för kommunens och tätortens invånare. 
Ganska mycket: Ämnet i fråga behandlas ingående där både nuläge för kommunen 
och tätorten samt eventuella åtgärder redovisas. 
Ganska lite: Ämnet i fråga behandlas i liten utsträckning. Ett fåtal förslag på förbät-
tringar av nuläget redovisas. 
Lite:
förklaring av ämnet eller hur kommunerna ingående behandlar ämnet utan detta 
redovisas enbart i stora drag för hela kommunen. 
Inte alls: Ämnet i fråga behandlas inte över huvud taget. 

Trygghet
Kommun/Tätort Översiktsplan 

antagen år
Mycket Ganska 

mycket
Ganska 

lite
Lite Inte alls

Karlskrona/Karlskrona 2010 x
Kalmar/Kalmar 2012* x
Halmstad/Halmstad 2001 x
Botkyrka/Tumba 2002 x
Skövde/Skövde 2012* x
Södertälje/Södertälje 2004 x

Grönstruktur
Kommun/Tätort Översiktsplan 

antagen år
Mycket Ganska 

mycket
Ganska 

lite
Lite Inte alls

Karlskrona/Karlskrona 2010 x
Kalmar/Kalmar 2012* x
Halmstad/Halmstad 2001 x
Botkyrka/Tumba 2002 x
Skövde/Skövde 2012* x
Södertälje/Södertälje 2004 x

Tabell 1: Trygghet

Tabell 2: Grönstruktur
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Den täta staden
Kommun/Tätort Översiktsplan 

antagen år
Mycket Ganska 

mycket
Ganska 

lite
Lite Inte alls

Karlskrona/Karlskrona 2010 x
Kalmar/Kalmar 2012* x
Halmstad/Halmstad 2001 x
Botkyrka/Tumba 2002 x
Skövde/Skövde 2012* x
Södertälje/Södertälje 2004 x

Tabell 3: Den täta staden

Den glesa staden
Kommun/Tätort Översiktsplan 

antagen år
Mycket Ganska 

mycket
Ganska 

lite
Lite Inte alls

Karlskrona/Karlskrona 2010 x
Kalmar/Kalmar 2012* x
Halmstad/Halmstad 2001 x
Botkyrka/Tumba 2002 x
Skövde/Skövde 2012* x
Södertälje/Södertälje 2004 x

Tabell 4: Den glesa staden

För att få en överblick av det ovan diskuterade materialet samt 
förtydliga ovan redovisade tabeller följer här en sammanställning 
av de diskussioner som förts i översiktsplanerna. 

Gemensamma trygghetsåtgärder för kommunerna: 
- Blandad stad som ger möjlighet att bland annat förhindra 

bostadssegregation.
- 

bebyggelse samt en förtätning av tätortens centrala delar. 
- Förbättra serviceutbudet där staden kan erbjuda något för 

alla.
- Förbättra gång- och cykelvägarna inom tätorten och kom-

munen.
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- Flertalet av kommunerna framhäver att de vill förtydliga 
-

fällen för möten skapas. 

Gemensamma ställningstaganden för grönstruktur:
- Bevara grönområdena i så stor utsträckning det är möjligt.
- Samtliga kommuner har arbetat fram en grönstrukturplan 

med olika strategier och mål som ska följas inom vardera 
kommun.

- Flertalet av kommunerna har till syfte att förstärka och 
sammanlänka grönområden och grönstråk inom tätorten 
och kommunen.

- Flertalet av kommunerna önskar även förbättra tillgängli-
ghet samt kvalitet av grönområden inom tätorternas di-
rekta närhet. 

Gemensamma ställningstaganden för den täta och glesa 
staden:

- 
- Förtäta i tätorternas centrala delar samt dess centrumnära 

områden
- Ta mark i anspråk på landsbygden
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3.3 Fallstudie II – en sammanställning av 
aspekternas frekvens
Som en komplettering till fallstudie I där kommunernas översik-
tsplaner granskas kommer fallstudie II att visa resultat på hur de 
respektive ämnena faktiskt används genom att räkna antalet ord. 
Att genomföra båda dessa fallstudier med olika metoder kommer 
att ge två olika synvinklar på samma material.

Innehållsanalys
Genom en sammanställning av data, i form av en innehållsanalys, 
ges en konkretare bild av i vilken utsträckning kommunerna an-
vänder sig av de aspekter som lyfts fram i examensarbetet. Vidare 
visar innehållsanalysen hur kommunerna behandlar och använder 
sig av de olika begreppen. Innehållsanalysen bidrar till att lättare 
kunna göra jämförelser och dra slutsatser mellan de olika kom-
munerna. 

Metoden är en analys av översiktsplanerna där betydande ord i 
arbetet valts ut, trygg*, grönstruktur*, grönområde*, grönstråk*, 
tät* samt gles*. Analysmetoden innehåller ett antal olika steg som 
redovisas nedan.

1. ”Välj ett lämpligt textavsnitt…
2. Bryt ner texten i mindre enheter.
3. Utarbeta relevanta kategorier för analysen av data.
4. Koda enheterna i överensstämmelse med kategorierna.
5. Räkna förekomsten av dessa enheter.
6. Analysera texten beträffande enheternas frekvens och deras 

förhållande till andra enheter som förekommer i texten.” 
(Denscombe 2009, s. 307-308).

Metodens två första punkter har redan tillämpats genom val av 
översiktsplaner som ska granskas. Kategorierna har utarbetats 
efter det att översiktsplanerna lästs. Kategorierna skiljer sig åt 
inom de olika ämnena för att kunna anpassas till dess relevans. 
Nedan redovisas de utvalda ord som granskats närmare från över-
siktsplanerna samt dess olika kategorier.

ingen ordsökning kunnat göras som i de övriga översiktsplanerna. 
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Anledning till att ingen ordsökning gjorts i Halmstad översiktsplan 
är för att en manuell räkning hade varit alltför tidskrävande samt 
gett en alltför stor differens i undersökningens slutresultat ifall 

Under vardera ämne beskrivs vad de respektive kategorierna i in-
nehållsanalysen innefattar.

Trygghet
I detta examensarbete är syftet att undersöka den upplevda tryg-
gheten inom kommunernas översiktsplaner. Vid ordsökningen 
för trygg* uppkommer det däremot att vissa av kommunerna ofta 

-
Upplevd trygghet, 

 samt Övrigt. 

Kategorin för den Upplevda tryggheten innefattar olika åtgärder 
som kommunerna eftersträvar för att förbättra tryggheten, olika 
trygghetsåtgärder. Likaså framhäver kommunerna att de efter-
strävar tätare och funktionsblandade tätorter eftersom detta ökar 
trygghetskänslan. 

Kategorin  innefattar, likt det som skrivits ovan, 

Kategorin Övrigt innefattar allt annat som inte har något med min 
inriktning att göra som exempelvis att trygga allmänhetens till-
gång till friluftsliv och goda livsmiljöer genom att bevara strand-
skyddet.  
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Efter ordsökningen på trygg* framkommer det att kommunerna 
över lag skriver om den upplevda tryggheten ute i det offentliga 
rummet. 3 av 5 kommuner som var med i ordsökningen skriver 

än om den upplevda tryggheten. 

I den sammanlagda tabellen framgår det att skillnaden mellan 
-

met inte är jättestor. När jag själv tänker på trygghet associerar 

att känna sig trygg i vardagen i form av den upplevda tryggheten. 
Detta kan till stor del handla om vilken typ av utbildningsinrikt-

-
planerare har kanske en helt annan infallsvinkel och därmed en 
annan syn på det hela. Ur min synvinkel anser jag att det kan vara 
missvisande för läsaren att använda sig av samma begrepp, dvs. 
trygghet, när kommunerna både pratar om den upplevda tryg-

skulle kommunerna istället kunna använda sig av säkerhet när de 

trygghet stå för den upplevda tryggheten. 

Trygg*

Kategori Karlskrona Kalmar Tumba Skövde Södertälje Summa 
argument 

ÖP
Upplevd 
trygghet

14 17 2 11 6 50

Säkerhet - 17 14 0 5 0 36

Övrigt 5 2 3 7 4 21

Tabell 5: Trygg*
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Grönstruktur
Inom ämnet grönstruktur har tre betydande ord valts ut, Grön-
struktur*, Grönområde* samt Grönstråk* eftersom dessa ord ge-
mensamt skapar den grönstruktur som examensarbete behandlar. 
Samtliga undersökta orden har samma underkategorier, Bevara 
– exploatera, Planering – grönstrukturplan, Tillgänglighet – miljö – 
hälsa samt Övrigt för att resultatet inom ämnet ska bli likvärdigt. 
Efter de redovisade orden redovisas en tabell där samtliga ord 
slagits ihop. 

Kategorin Bevara – exploatera innefattar bland annat gröna om-
råden som ska bevaras i så stor mån det är möjligt, hur de olika 
gröna områdena kan tänkas vidareutvecklas samt hur gröna om-
råden påverkas av en eventuell exploatering. 

Kategorin Planering – grönstrukturplan innefattar sådant som 
berör kommunernas framtida planer och dess vidareutveckling, 
hur kommunerna både ska kunna utveckla bebyggelsestruktur 
och grönstruktur samt information som redovisas i grönstruktur-
planen för vardera kommun. 

Kategorin Tillgänglighet – miljö – hälsa innefattar bland annat att 
kommunerna måste förbättra tillgängligheten till olika gröna om-
råden, grönskans viktiga betydelse för stadsmiljön, människor och 
djur samt att hälsan påverkas till det positiva vid en god tillgång 
till grönska.

Kategorin Övrigt innefattar allt annat som inte har något med min 

plats. 
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Grönstruktur*

Kategori Karlskrona Kalmar Tumba Skövde Södertälje Summa 
argument 

ÖP
Bevara, 
exploater-
ing

1 0 0 0 2 3

Planering, 
grönstruk-
turplan

29 11 1 5 0 46

Tillgängli-
ghet, miljö, 
hälsa

1 0 0 1 0 2

Övrigt 22 4 2 1 4 33

Tabell 6: Grönstruktur*

Grönområde*

Kategori Karlskrona Kalmar Tumba Skövde Södertälje Summa 
argument 

ÖP
Bevara, 
exploater-
ing

3 1 1 4 1 10

Planering, 
grönstruk-
turplan

0 3 0 4 0 7

Tillgängli-
ghet, hälsa, 
miljö 

14 4 4 4 4 30

Övrigt 0 0 0 0 1 1

Tabell 7: Grönområde*
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Grönstråk*

Kategori Karlskrona Kalmar Tumba Skövde Södertälje Summa 
argument 

ÖP
Bevara, 
exploater-
ing

0 0 0 5 0 5

Planering, 
grönstruk-
turplan

0 3 1 0 0 4

Tillgängli-
ghet, hälsa, 
miljö 

0 1 0 0 0 1

Övrigt 0 3 0 0 0 3

Tabell 8: Grönstråk*

Sammanslagen tabell, Grönstruktur*, Grönområde* 
och Grönstråk*

Kategori Karlskrona Kalmar Tumba Skövde Södertälje Summa 
argument 

ÖP
Bevara, 
exploater-
ing

7 1 1 9 3 21

Planering, 
grönstruk-
turplan

29 17 2 9 0 57

Tillgängli-
ghet, hälsa, 
miljö 

15 5 4 5 4 33

Övrigt 22 7 2 1 5 37

Tabell 9: Sammanslagen tabell
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Studerar man de utvalda orden, grönstruktur*, grönområde* och 
grönstråk*, var för sig visar det sig att begreppen inte används i 
någon större utsträckning inom de olika kategorierna. Vid en jäm-
förelse mellan orden visar det sig att orden behandlas och används 
i ungefär lika stor utsträckning inom respektive kommun. Karl-
skrona kommun sticker däremot ut något då det är den kommun 
som behandlar begreppen i störst utsträckning. Detta är anmärkn-
ingsvärt eftersom det är Karlskrona som har sämst tillgång till 
grönområden, enligt SCBs undersökning. Detta visar bland annat 
att kommunen är medveten om sitt problem och därmed försöker 
förbättra tillgången till grönområden för tätortens invånare. 

Vid den sammanlagda tabellen framgår det även här att Karlsk-
rona är den kommun som behandlar ämnena mest följt av Kalmar. 
En av anledningarna till varför Karlskrona och Kalmars översikt-
splaner behandlar ämnena i större utsträckning än de övriga kan 
vara för att deras översiktsplaner är nyare. Under de senare åren 
har diskussionen om tillgången till grönska och grönområden 
blivit allt mer aktuell vilket bidragit till att ämnet i fråga behand-
lats mer ingående i översiktsplaner från senare ålder. Anmärkn-
ingsvärt är att Skövdes samrådshandling inte framhäver detta 
begrepp särskilt mycket trots att detta dokument är början till en 
ny översiktsplan.

Den täta och glesa staden
Inom ämnena den täta och glesa staden har en ordsökning gjorts 
på Tät* och Gles*. Båda ämnena har blivit indelade i samma kat-
egorier för att slutresultatet ska kunna vara jämförbart med 
varandra. Kategorierna behandlar Miljö – Hälsa, Stadsliv – service, 
Planering samt Övrigt. Efter de redovisade orden redovisas en den 
täta och glesa staden i en gemensam tabell för en snabbare jäm-
förelse mellan de olika ämnena. 

Tät*
Kategorin Miljö – hälsa innefattar bland annat den täta stadens 
positiva effekter på miljön som exempelvis dess energisparande 
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grönområden. I kategorin ingår även den täta stadens negativ kon-
sekvenser på människors hälsa med ökade bullernivåer.

Kategorin Stadsliv – service innefattar bland annat att en förtät-

upplevda tryggheten till det positiva, att kommunerna föredrar 
förtätning framför helt nya områden samt att ett bättre underlag 
för service skapas. 

Kategorin Planering innefattar planering som berör kommunernas 
framtida utveckling, redovisning av kommunernas markanvändn-
ing samt faktorer som kan påverka planeringen i olika lägen, likt 
befolkningstäthet. 

I kategorin Övrigt uppkommer ofta ordet tätort, vilket inte har 
något med min undersökning att göra. Av denna anledning har 
kategorin blivit ganska så stor i samtliga kommuner.

Kategori Karlskrona Kalmar Tumba Skövde Södertälje Summa 
argument 

ÖP
Täta staden 
– Miljö, 
hälsa

17 3 4 0 5 29

Täta staden 
– Stadsliv, 
service

30 24 4 2 9 72

Täta staden 
- planering

27 16 13 15 23 94

Övrigt 92 29 50 96 96 360

Tabell 10: Tät*
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Som framgår av tabellen ovan visar det sig att kommunerna be-
handlar ämnet inom de respektive kategorierna tämligen lika. Fall-
studien visar att Karlskrona behandlar begreppet mer ingående 
än de övriga kommunerna, följt av Kalmar. Även här kan slutsatsen 
dras att ämnet i fråga blivit allt mer aktuellt inom planerings-
diskursen. Likt undersökningen för grönstruktur behandlar inte 
Skövde kommun ordet i någon större utsträckning trots att de 
håller på att arbeta fram en ny översiktsplan. 

Gles*
Kategorin Miljö – hälsa innefattar bland annat att den glesa staden 
kan medföra ett ökat bilberoende samt att denna bebyggelsestruk-
tur kräver större utbyggda system som infrastruktur, avloppssys-
tem osv. 

Kategorin Stadsliv – service innefattar hur den upplevda tryg-
gheten påverkas av bebyggelsestrukturen. 

Kategorin Planering innefattar bland annat planering för ny in-
frastruktur, olika bebyggelsemönster samt boendetätheten inom 
tätorterna. 

I kategorin Övrigt uppkommer ofta orden glesbygd vilket jag har 

Kategori Karlskrona Kalmar Tumba Skövde Södertälje Summa 
argument 

ÖP
Glesa 
staden – 
Miljö, hälsa

0 4 0 0 0 4

Glest 
staden – 
Stadsliv, 
service

0 1 0 0 1 2

Glesa 
staden - 
planering

0 5 0 1 0 6

Övrigt 1 3 3 8 0 15

Tabell 11: Gles*
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Vid en undersökning av ordet gles* framkommer det att begreppet 
i frågan har behandlats väldigt lite i de granskade översiktsplan-
erna. Det är egentligen enbart Kalmar kommun som behandlar 
ämnet. Anledningen till att kommunerna inte behandlar ämnet i 
lika stor utsträckning som ordet tät* kan vara för att kommunerna 
eftersträvar en förtätning av tätorterna och inte en utglesning. 

Tät*, Gles*
Kategori Karlskrona Kalmar Tumba Skövde Södertälje Summa 

argument 
ÖP

Täta staden 
– Miljö, 
hälsa

17 3 4 0 5 29

Täta staden 
– Stadsliv, 
service

30 24 4 2 9 69

Täta staden 
- planering

27 16 13 15 23 94

Glesa 
staden – 
Miljö, hälsa

0 4 0 0 0 4

Glest 
staden – 
Stadsliv, 
service

0 1 0 0 1 2

Glesa 
staden - 
planering

0 5 0 1 0 6

Övrigt 93 32 53 104 96 378

Tabell 12: Sammanslagen tabell





Diskussion & 
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I kommande kapitel redovisas en sammanställning av de 
frågeställningar som ställts i början av arbetet. 

Frågeställningar
1. Hur behandlar de utvalda kommunerna aspekterna tryg-
ghet, grönstruktur samt den täta och glesa staden? Drar kom-
munerna själva några paralleller mellan ämnena?
Som framkommer av tabell 1-4 sammanställning av fallstudie I, 
behandlar samtliga kommuner mer eller mindre ämnena trygghet, 
grönstruktur och den täta staden i sina översiktsplaner. Även om 
det enbart handlar om en tioårsperiod kan skillnader mellan de 
nyare och äldre planerna urskiljas, vilket kommer diskuteras vid-
are nedan. De äldre översiktsplanerna behandlar inte trygghet el-
ler den täta staden i lika stor utsträckning som de nyare planerna. 
Grönstruktur behandlas i princip lika över samtliga planer vilket 
kan peka på att närhet till grönska sedan länge varit en viktig del 
inom stadsplaneringen. 

Som nämns ovan behandlas trygghet mer eller mindre i samtliga 
översiktsplaner men tydliga skillnader går att urskilja mellan 
nyare och äldre planer. I fallstudie I behandlas inte trygghet som 
ett separat kapitel i översiktsplanerna utan information om ämnet 
får utläsas genom de åtgärder som kommunerna vill göra inom re-
spektive tätort. Med de ställningstaganden som kommunerna har i 
sina översiktsplaner kan tydliga kopplingar mellan förtätning och 
trygghet urskiljas. I fallstudie II framkommer det, likt som i fall-
studie I, att skillnader kan påträffas mellan nyare och äldre planer. 
Som framgår av tabell 5 behandlar översiktsplanerna från 2010 
och 2012, Karlskrona, Kalmar och Skövde, trygghet mycket oftare 
än vad både Botkyrka och Södertälje, 2002 och 2004, tenderar att 
göra. 

koppling mellan förtätning av staden samt minskade gröna ar-
ealer. Samtliga kommuner påpekar att förtätning kommer att ske 
på sådant sätt att de gröna arealerna bevaras i så stor utsträckning 
det är möjligt. Likaså dras det en koppling mellan ökad trygghet 
och förtätningar av tätorterna samt en förtätning av tätorternas 

4.1 Diskussion
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centrala delar. Trots att grönskan behandlas ganska ingående i 
samtliga översiktsplaner dras det inga kopplingar mellan otryg-
ghet och grönska. 

I fallstudie I, som studerar om kommunerna behandlat grönstruk-

tydliga skillnader mellan kommunerna. Fallstudien visar alltså att 

bra respektive dålig tillgång till grönområden, enligt SCBs under-
sökning. Om översiktsplanerna lästs utan någon vetskap om resul-
tatet från SCBs undersökning, dvs. att vissa har sämre tillgång och 
vissa bättre tillgång till grönområden, hade ingen skillnad mellan 
översiktsplanerna kunnat utläsas när det gäller grönstruktur eft-
ersom samtliga kommuner behandlar ämnet i lika stor utsträckn-
ing. Däremot visar fallstudie II, där ordens faktiska användning 
har sammanställts, att även här behandlar två av de nyare över-
siktsplanerna, Karlskrona och Kalmar, ämnet mer ingående än de 
äldre.

Vid en närmare jämförelse mellan kommunernas visioner om 
förtätning och utglesning har förtätning fått en övervägande tyngd 
i översiktsplanerna, vilket både fallstudie I och II visar. Samtliga 

jord- och skogsmark kan lämnas orörd utanför tätorterna. Detta 
pekar på att kommunerna förespråkar ett hållbart samhälle samt 
att förtätning är något av idealet inom stadsplaneringen.  

2. Har synsättet på ämnena förändrats med tiden i de olika 
översiktsplanerna? 
Vid fallstudie I, där översiktsplanerna granskats, framkommer det 
att kommunerna många gånger har liknande ambitioner och mål 
samtidigt som kommunerna även skiljer sig åt. Vid en närmare titt 
på översiktsplanernas aktualitet visar både fallstudie I och II att 
vissa av dem anses vara inaktuella vilket medför att översiktsplan-
ens huvudsakliga uppgift som vägledande dokument blir otillräck-
lig. De nyare översiktsplanerna från 2010 och 2012, Karlskrona, 
Kalmar och Skövde, behandlar uppsatsens utvalda ämnen mer 
ingående än vad översiktsplanerna från 2001 och 2002, Halmstad 
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och Tumba, tenderar att göra. Södertäljes översiktsplan från 2004 
är ett gränsfall mellan dem båda, se tabell 1-4 och tabell 5-12. An-
ledningen till översiktsplanernas inaktualitet kan till viss del han-
dla om att uppsatsens utvalda ämnen har blivit uppmärksammade 
på senare tid som viktiga element inom stadsplaneringen. Diskus-
sionen om förtätningar och grönstruktur behandlas mer eller min-
dre av samtliga kommuner. Botkyrka kommun behandlar däremot 
inte grönstrukturen separat för tätorten Tumba vilket medför att 
det blir svårt att få någon direkt uppfattning om vad kommunen 
har för tankar kring tätortens utveckling. Likaså var det svårt att 
hitta någon information om trygghet i översiktsplanerna, kanske 
för att ämnet i sig är svårtolkat och svårt att hitta direkta lösningar 
på. I exempelvis Halmstads och Botkyrka kommun behandlas inte 
trygghet i någon större utsträckning, en brist som medför att det 
blir svårare att kunna dra några klara slutsatser.

Gemensamt för översiktsplanerna är att samtliga kommuner 
förespråkar en förtätning av städerna eller tätorterna. Detta visar 
att tidsintervallet som dessa översiktsplaner sträcker sig över inte 
är långt nog för att kunna se utvecklingen av planeringsidealet. 
Resultatet av fallstudie I och II visar att förtätning av städer eller 
tätorter ses som dagens stadsideal eftersom detta är vad samtliga 
kommuner eftersträvar. 

Sammanfattningsvis kan sägas att uppsatsens utvalda ämnen be-
handlas mer ingående i de nyare översiktsplanerna än i de äldre. 
Detta framhävs tydligast inom ämnet för trygghet. 

3. Finns det några överrensstämmelser mellan planerares och 
forskares tankar och ideal?
Utifrån det sammanställda bakgrundsmaterialet om de utvalda 
ämnena har paralleller kunnat dras från kommunernas ställning-
staganden i översiktsplanerna. Kommande stycken redovisar vad 
kommunerna samt forskningsmaterial lägger tyngd på i de olika 
diskussionerna samt vad de har för likheter och olikheter.  

I samtliga översiktsplaner kan Jane Jacobs tankar och ideal om 
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kommunerna att förtätningarna ska bidra till att funktionsblan-
dade områden bildas. Områdena ska kunna erbjuda olika typer av 
boenden av olika ålder som kan förhindra segregation samtidigt 

-
munerna menar Jacob och Listerborn att denna typ av planering 
kan bidra till att det skapas mångfald inne i städerna eller tätorter-
na där det oftast kan erbjudas någonting för alla (Jacobs 2005; 
Listerborn 2000). Med den blandade staden kan även tryggheten 

-
niskor. Kalmar kommun påpekar att mötesplatser inom staden 
även är viktigt för den sociala och ekonomiska hållbarheten 

förtydliga, förnya och skapa nya mötesplatser inom staden. Enligt 
Jacobs kan den täta staden skapa dessa mötesplatser av sig självt 
om kvarteren är utformade på rätt sätt. Kvarteren ska vara korta 
vilket innebär att tvärgatorna kommer tätt och därmed skapas det 

-
na kanske inte denna typ av struktur lämpar sig i alla lägen men 
genom en förtätning kommer ändå möjligheter för nya mötesplat-

-
mer den täta staden att förstärkas samtidigt som den täta staden 
kommer att breda ut sig inom tätorten.

Vid nybyggnation framhäver Halmstad kommun (2001) att utbyg-
gnader, av sociala skäl, inte får ske i alltför stora etapper. Detta går 
i linje med Jacobs uppfattningar då hon ansåg att dessa områden 
saknade kulturell, befolkningsmässig och ekonomisk mångfald 
(Jacobs 2005). Trots att samtliga kommuner förespråkar en 

inte glömmer bort att alla inte vill bo inne i städerna. Av denna 
anledning är det många av kommunerna som även har planerat 
för utbyggnader ute på landet. Denna planering är kanske nöd-
vändig men medför även att tätorterna breder ut sig allt mer likt 
den glesa staden. För bland annat Södertälje är denna typ av be-
byggelse nödvändig eftersom kommunen redan har en så pass stor 

erbjuda andra boendetyper genom exempelvis småhus (Södertälje 
2004). Kommunerna bör däremot, enligt Ståhle, vara försiktiga 
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med utglesningen eftersom segregation även kan förekomma i 
dessa områden (Ståhle 2005).

Kommunerna föreslår även en förtätning och utvidgning av cen-
trumdelarna i tätorterna. Bland annat skriver Skövde (2011) i sin 
översiktsplan att det är viktigt att andelen verksamheter inte bör 
överskrida andelen bostäder inom områdena eftersom bostäder-
nas närvarande bidrar till att öka tryggheten inom områdena. En 
tätare och utvidgad kärna, menar Kalmar kommun (2011), även 
ökar attraktionskraften för människor, företag och institutioner. 
Att på detta sätt göra centrumdelarna attraktivare kan, enligt 
Listerborn, medför att grupper inom samhället trängs undan då de 
inte anses vara attraktiva nog ur ett marknadshänseende (Lister-
born 2002). Detta är självklart ett stort problem och i vissa fall 

lösa dem samtidigt som centrums utveckling är av stor vikt för 
tätorterna.  

trygghetsfrågorna måste bli en del av planeringen eftersom plac-
ering och utformning har stor betydelse för den upplevda tryg-
gheten. Detta framhåller även Ulf Malm som en viktig del inom 
planeringen för trygghet. Likaså påpekar Södertälje vikten av att 
områden är rena och snygga. Malm menar att ett område som 
känns rent och snyggt oftast känns kontrollerat och otryggt för 
oönskade grupper och därmed ökar även tryggheten (Malm 2000; 
Skövde 2011; Södertälje 2004). Malm menar även att ett bostad-
sområdes eller en plats arkitektur, spännande och väl underhållna 
fasader samt en genomtänkt stadsstruktur också har en avgörande 
roll för hur tryggheten upplevs (Malm 2000). 

Som nämnts ovan har kommunerna för avsikt att i första hand 
-

na. Dessa områden värderas oftast högt av kommunerna eftersom 
närhet till grönska ligger högt på invånarnas lista till ett attraktivt 
boende. Detta visar både Clas Florgård och myndigheter (Boverket 
2010a; Florgård 2005). Eftersom kommunerna ofta eftersträvar 
att bevara dessa större grönområden är det vanligt att grönstruk-
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turen inne i städerna påverkas till det negativa. Detta medför även 
att dagliga platser för möten, rekreation och lek också påverkas 
(Dyring, Nyhuus 1990). Att på detta sätt bygga bort den bostad-
snära naturen kan påverka invånarnas användande av grönom-
råden och dess grönstruktur. Kalmar påpekar bland annat, likt ett 

antalet besök avtar snabbt med avstånd” till 
grönområden (Kalmar 2011, se bl.a. Grahn och Stigsdotter 2003, 
s. Se Ståhle 2005, Boverket 2007). Boverket påpekar däremot att 
eftersom tillgängligheten till grönområdena försämras i de täta 
städerna är det viktigt att kvaliteten är desto bättre. I den glesa 
staden kan tillgången till grönområdena vara desto bättre men 
tillgängligheten desto sämre eftersom stora vägar bildar bar-
riärer inom området (Boverket 2007). Att förbättra kvaliteten på 

likaså att förbättra tillgängligheten till områdena. 

Flertalet av kommunerna strävar efter att länka samman den 

spridningsvägar för växter och djur. Falkheden och Malbert visar 
genom sin kunskapssamling att variationen mellan de olika bio-
toperna är viktigare för den biologiska mångfalden inne i städer 
och tätorter än den sammanhängande strukturen. De påpekar 
däremot att storlek, form och innehåll fortfarande är av stor be-
tydelse (Falkheden & Malbert 2000, s. 46). Även Boverket (2007) 
har en annan syn på grönstrukturens sammankoppling. Enligt 
Boverket får inte grönstrukturen ta alltför stor plats inne i staden 
eller tätorten eftersom de har en förmåga att skapa barriärer 
mellan bebyggelsen och människorna. Likaså kan de bidra till att 
skapa sociala och rumsliga barriärer. Boverket (2009) framhåller 

-
hället står inför ett ökat transportbehov. Boverket (2007) menar 
därför att om grönområdena och dess grönstruktur utformas på 
rätt sätt kan orienterbarheten i städerna och tätorterna öka. 

Samtliga kommuner nämner att hänsyn måste tas till framtida 
klimatförändringar. Flertalet av kommunerna är medvetna om att 
den täta staden är bättre ur en hållbar synvinkel eftersom redan 
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ianspråktagen mark utnyttjas. Kommunerna är däremot medvetna 
om att eventuella problem kan uppstå vid förtätningar av staden. 
Karlskrona lyfter exempelvis fram att med en tätare stad följer 
även ökade bullernivåer som kan påverka människors hälsa (Karl-
skrona 2010). Likaså kommer eventuella grönområden att försvin-

närklimatet till det negativa. Av denna anledning föreslår Skövde 
kommun, likt Holgersson, Pauleit och Bergen Jensen, att det ska 

bra balans mellan andelen gröna och hårdgjorda ytor (Skövde 
2011). Även Botkyrka kommun (2002) påpekar att med ökat antal 
bostäder och arbetsplatser kommer invånarnas resmönster och 
stil att förändras. Detta i kombination med en utspridd bebyggelse 

-
gången till bil. Med de ökade transporterna kommer koldioxidut-
släppen att öka och därmed påverka närområdena med den ökade 
växthuseffekten. Både Ståhle och Bruzelius påpekar däremot att 
med de ökade bensinkostnaderna för persontransporter kommer 
kostnaderna inom en snar framtid vara så pass höga att de som 
bor glest inte kommer att ha råd att bo kvar (Ståhle 2009b; Bruze-
lius 2009). Det är däremot ingen av kommunerna som framhäver 

-
talet andra forskare pekat på (se bl.a. Boverket 2010c; Holgersson, 
Pauleit, Bergen Jensen 2008).

exempelvis att tryggheten ska bli en del av själva planeringen, att 

samt skapa funktionsblandade bostadsområden. Diskussionerna 
om de olika ämnena har kommit att bli allt viktigare diskussion-
sämnen på senare tid. Detta har bland annat att göra med att 
planerarna är de som ser verkligheten och dess problematik vilket 
medför att aktuella diskussionsämnen har väckts till liv. Det är 
inom dessa frågor som forskare sedan har ett allt större intresse 
i att forska vidare och djupare i. Ämnena har fått en allt viktigare 

Detta gör att ämnena är av stor betydelse för kommunerna att 
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behandla i översiktsplanerna för att kunna skapa attraktiva boen-
demiljöer och kommuner för sina invånare. 

4. Vad skiljer fallstudiernas olika kommuner och översiktsplan-
er åt?
I SCBs undersökning framkommer det att de som har bäst tillgång 
till grönområden är Tumba, Skövde och Södertälje och de som har 
sämst tillgång till grönområden är Karlskrona, Kalmar och Halm-
stad. I min undersökning visar det sig att tillgången till grönom-
råden är som störst i de kommuner som ligger högre upp i landet 
än för de kommuner som ligger i Sveriges södra delar. Det ska 
däremot påpekas att detta resultat enbart baseras på dessa över-
siktsplaner och därmed kan ingen riktig slutsats dras från detta 
arbete.

Utöver att tillgången till grönområden kan variera från norr till 
söder ska det även påpekas att de tre tätorter med lägst tillgång 
till grönområden ligger vid kusten. Detta medför, i SCBs under-
sökning, att stora arealer angränsande till tätortsgränsen tas upp 
av havet som annars hade kunnat förbättra tätorternas tillgängli-
ghet till grönområden. Däremot kan tillgängligheten till havet ses 
som en stor tillgång för de kustnära kommunerna istället som en 
nackdel.   

framhåller Kalmar kommun sig mycket mer än vad både Karlskro-
na och Halmstad tenderar att göra. Detta ser jag som en brist och 
något som kommunerna bör arbeta vidare med för att förtydliga 
sin identitet som kustkommun. Kommunerna bör även framhäva 
tillgängligheten till havet som en fördel, framför allt eftersom 
tillgången till grönområden är begränsad. På så sätt kan tillgäng-
ligheten till grönområden kompensera med tillgängligheten till 
havet.

Med den tätare staden kan grönskan i vissa kommuner anses vara 
nödvändigare än i andra med tanke på kommande klimatförän-
dringar. Eftersom nederbörderna kommer att minska mest i södra 
Sverige bör det även bli varmast i dessa delar. Av denna anledning 
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borde det i framtiden vara störst behov av grönska i tätorterna 
som ligger i södra Sverige, dvs. Karlskrona, Kalmar samt Halmstad. 
Problemet är att det är dessa kommuner som har sämst tillgång 
till grönområden, enligt SCBs undersökning, och därmed ökar dess 
behov ännu mer. Kommunerna högre upp i landet bör även de 
utveckla grönskan i sina tätorter även om dess behov inte är lika 
påtagligt. 

-
munernas översiktsplaner åt genom att behandla ämnena olika 
beroende på översiktsplanernas aktualitet, vilket även kommen-
terats ovan. Översiktsplanerna från senare ålder tenderar att be-
handla ämnena mer ingående än de äldre översiktsplanerna. Detta 
är egentligen den största skillnaden mellan de olika översiktsplan-
erna vilket även framgår av fallstudie II. 
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De ovan genomförda fallstudierna har visat på både gemensamma 
och olika resultat. Samtliga kommuner behandlar trygghet, grön-
struktur och den täta staden i någon utsträckning. Däremot be-
handlas aspekterna olika beroende på kommunernas förutsättnin-
gar och på översiktsplanernas ålder. 

Över lag behandlas examensarbetets utvalda aspekter mer in-
gående i de nyare översiktsplanerna från 2010 och 2012 än vad de 
äldre planerna från 2000 och 2002 tenderar att göra. Exempel från 
detta kommer att redovisas tydligare nedan. 

Både fallstudie I och II visar att trygghetsaspekten behandlas av 
samtliga kommuner i någon utsträckning. Däremot visar både 
fallstudie I och II att trygghetsaspekterna behandlas mer ingående 
i de nyare översiktsplanerna än i de äldre översiktsplanerna. Detta 
visar på att trygghetsfaktorer har blivit en allt viktigare del inom 
planeringen de senaste åren. 

Resultatet från fallstudie II, där frekvensen av ordet trygg* sam-
-

tydelse. Kommunen använder inte enbart trygghet i samband 
med den upplevda tryggheten i det offentliga rummet utan även 

-
met och därmed låta begreppet trygghet stå för den upplevda tryg-
gheten. 

Något som framkommit i både bakgrundsmaterialet och i fall-
studierna är att vid planering för olika trygghetsåtgärder bör 
människan sättas i centrum under själva planeringsarbetet. Likaså 
bör kommunerna även tänka på byggnaders och platsers utform-
ning för att bland annat underlätta stadens lättillgänglighet och 
orienterbarhet. Vid planering för trygghet bör även hjälp och 
synpunkter tas ifrån invånarna eftersom de har störst kunskap 

genomföras. 

4.2 Slutsats
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Fallstudie I ger uppfattningen om att samtliga översiktsplaner 
behandlar aspekten grönstruktur ganska så lika och förhålland-

skillnader mellan de nyare och äldre översiktsplanerna. Fallstudie 

Denna fallstudie visar nämligen att de nyare översiktsplanerna be-
handlar orden mycket mer ingående än de äldre översiktsplaner-
na. Anmärkningsvärt är att Skövde kommun, med bäst tillgång till 
grönstruktur enligt SCBs undersökning, inte behandlar grönstruk-
turen särskilt ingående i sin översiktsplan, vilket både fallstudie 
I och II visar. Likaså är det anmärkningsvärt att Karlskrona kom-
mun, med sämst tillgång till grönstruktur enligt SCBs undersökn-
ing, är den kommun som behandlar ämnet mest, vilket framgår 
av fallstudie II. Detta kan tyda på att Skövde är medveten om att 
tillgängligheten till grönstrukturen är bra inom kommunen och 
därmed inte behöver behandla ämnet så ingående. Karlskronas 
brist på grönska kan vara en förklaring till att de behandlar ämnet 
mera ingående i sin översiktsplan. 

I diskussionen om grönstruktur borde SCBs undersökning väga in 

kommunernas förutsättningar ge undersökningen ett annorlunda 
resultat. För att SCBs undersökning skulle ge en bättre bild borde 

-
byggd eller hårdgjord markyta samt vattenområden.

Som framkommit ovan behandlas den täta staden mer ingående i 
de nyare översiktsplanerna från 2010 och 2012 än i de äldre över-
siktsplanerna från 2001 och 2002. I fallstudie II framkommer det 
däremot att den täta staden behandlas lika av samtliga kommuner. 
Trots de olika fallstudiernas resultat visar detta på att ämnena 
har blivit uppmärksammade på senare tid och blivit allt viktigare 
ämnen inom stadsplaneringen. 
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områden, vilket både fallstudie I och II visar. En förtätning av 
städerna eller tätorterna kan vara motiverat för att öka tätorter-
nas attraktivitet och dragningskraft. I fallstudie I framkommer 
det att kommunerna är medvetna om att den täta staden kan ge 
konsekvenser för tätorten i övrigt. Det handlar bland annat om att 

-
ersom att deras närmiljö tas i anspråk samt att nya områden kan 

naturintressen. 

Kommunerna bör däremot vara försiktiga med förtätning efter-
som alla orter inte har behovet av att förtätas. Vid en förtätning 
kan orternas nuvarande identitet gå förlorad, som exempelvis 
närheten till naturen. Likaså är det inte alla som har intresset att 
bo inne i täta städer och därmed väljer ett boende ute på landet. 
Av denna anledning är det viktigt att kommunerna inte enbart 
eftersträvar en förtätning av sina orter utan även ger möjlighet för 
olika boendeformer ute på landsbygden genom en gles stad. Det 

-
formerna, förtätning och utglesning. 

Samtliga kommuner eftersträvar alltså allt tätare städer eller 
tätorter. Både fallstudie I och II visar att ingen av kommunerna 
behandlar den glesa staden i sina översiktsplaner. Detta tyder på 
att den glesa staden inte tillhör kommunernas mål utan att kom-

-
sområden. 

Återkommande är att de nyare översiktsplanerna behandlar as-
pekterna mer ingående än de äldre översiktsplanerna. Att vissa av 
kommunerna inte har aktuella översiktsplaner kan innebära att 
felaktiga beslut fattas som inte går i linje med samhällets aktuella 
planeringsideal. Detta kan då innebära konsekvenser för kom-
munen i ett senare planeringsläge. 
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Flertalet av kommunerna skriver mål och riktlinjer som mot-
arbetar varandra och därmed är svåra att uppfylla. Bland annat 
vill Karlskrona både förtäta inne i stadens centrala delar samti-
digt som de vill förbättra tillgängligheten till grönområden. Med 
stadens redan begränsade ytor kan dessa två mål bli svåra att 
uppfylla. Detta innebär att kommunerna emellanåt tar sig vatten 
över huvud.

”[…] svenskens önskeboende är en röd stuga på Stureplan.” 
(Arnstberg 2005, s. 18).

-
na både vill ha tillgång till stadens utbud samt naturens lugn, en 
ekvation som inte är så lätta att lösa (Florgård 2005). En lösning 
på problemet skulle kunna vara en kombination av dem båda likt 
Ståhles både täta och gröna stad, en typ av blandstad. Det blir då 
möjligt för invånarna att få tillgång till dem båda inom ett nära 
avstånd från bostaden. Genom att tillämpa en tät stad främjas 
tryggheten samtidigt som tillgängligheten till grönområden bidrar 
till att öka människors hälsa samt förbättra stadsklimatet. Denna 
typ av planering medför alltså en slags idealstad där både den täta 
staden, grönstruktur och trygghet har getts utrymme. Av denna 
anledning ses inte den glesa staden som det ultimata planering-
salternativet. 

Sammanställning och slutsatser av 
frågeställningar
För att förtydliga slutsatserna från de ovan diskuterade frågeställ-
ningarna kommer de kortfattat att tas upp nedan. 

1. Hur behandlar de utvalda kommunerna aspekterna tryg-
ghet, grönstruktur samt den täta och glesa staden? Drar kom-
munerna själva några paralleller mellan ämnena?
Samtliga kommuner behandlar ämnena, trygghet, grönstruktur 
och den täta staden i sina översiktsplaner. Det är däremot ingen av 
kommunerna som behandlar den glesa staden. Detta tyder på att 

-
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er mellan hur de nyare och äldre planerna behandlar uppsatsens 
utvalda aspekter. 

Ett antal kopplingar dras mellan de olika ämnena i översiktsplan-
erna. Kopplingarna dras framföra allt mellan trygghet och den täta 
staden samt mellan grönstruktur och den täta staden. Däremot 
dras det inga kopplingar mellan hur trygghet och grönstruktur 
påverkar varandra. 

2. Har synsättet på ämnena förändrats med tiden i de olika 
översiktsplanerna?
Vid en jämförelse av hur aspekterna behandlas mellan de olika 
översiktsplanerna kan stora skillnader urskiljas mellan nyare och 
äldre översiktsplaner. Nyare planer behandlar ämnena mer in-
gående än de äldre översiktsplanerna tenderar att göra. 

3. Finns det några likheter mellan planerares och forskares 
tankar och ideal?

kommunerna önskar göra i sina respektive tätorter, vilket fram-

Likheterna mellan forskarna och översiktsplanernas tankar och 
mål kan handla om allt ifrån hur placering och utformning av 
städernas stadsrum kan påverka den upplevda tryggheten till att 
sammanlänka grönområden för att öka möjligheterna att kunna 

4. Vad skiljer fallstudiernas olika kommuner och översiktsplan-
er åt?
Efter de utförda fallstudierna kan det konstateras att de kom-
muner och tätorter som har sämre tillgång till grönområden ligger 
vid kusten vilket medför att stora arealer runt kommunerna är 
havsområden. Eftersom att havsområden inte räknas med i SCBs 
underökning kommer dessa tätorter längre ner på skalan, tillgång 
till grönområden. 
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Utifrån ovanstående diskussion om hur klimatförändringarna 
kommer att påverka kommunerna kan en slutsats dras om att 
tätorterna i södra Sverige bör planera för mer grönska i tätorter-
na. Detta eftersom temperaturen kommer att stiga och då bidrar 
grönskan i städerna till att sänka temperaturerna. Oavsett var vi 

som möjligt mellan förtätning och en välfungerande grönstruktur 
uppnås.
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4.3 Vidare studier
Detta examensarbete kan ses som ett grundmaterial för vidare 
studier av de utvalda kommunerna. Detta arbete ämnar undersöka 
hur kommunerna arbetar med begreppen trygghet, grönstruktur 
samt den täta och glesa staden. Vid vidare studier av de granskade 
kommunerna i examensarbetet skulle exempelvis följande studier 
kunna göras:

- Intervjua planerare och politiker på kommunen för att 
undersöka hur kommunerna arbetar med respektive ämne 
idag och hur de skulle kunna arbeta vidare med dem.

- Utföra en enkätundersökning bland respektive tätorts och 
kommuns invånare för att skapa sig en förståelse om hur 
de upplever sin tätort. 

- Utföra en jämförelse mellan andelen grönska 2005, då SCBs 
undersökning gjorts, med andelen grönska idag. Har grön-
ska gått förlorat till ny bebyggelse eller har kommunerna 
bevarat grönområdena i den utsträckning de skriver i sina 
översiktsplaner? 

- Trygghetsundersökningar skulle kunna göras inom de kom-
muner som inte Brottsförebyggande rådet gjort några un-
dersökningar. På så vis kan en jämförelse göras angående 
hur tryggheten verkligen påverkas av grönstrukturen i 
respektive tätort. Detta kan även vara aktuellt eftersom 
vissa av översiktsplanerna inte behandlar trygghet i någon 
större utsträckning. 
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6. Bilaga - Fallstudie I
Fallstudie I har till syfte att kartlägga vad de respektive kom-
munerna har för tankar och mål om examensarbetets utvalda 
aspekter.

6.1 Kommunernas syfte och mål med 
översiktsplanen
Inledningsvis i fallstudie I redovisas vad de respektive kommuner-
na har för syfte och mål med sin översiktsplan. 

Karlskrona
Karlskrona grundades 1680 och var en av Sveriges modernaste 

uppmärksamhet i hela Europa med sin skeppsbyggnad, arkitek-
tur, stadsplanering och anläggnings och försvarsteknik. Eftersom 
Karlskrona är av internationellt intresse som ett unikt exempel på 
hur en konsekvent marint genomförd stadsanläggning, från den 
ovan nämnda tiden, listades Örlogsstaden Karlskrona på Unescos 
världsarvslista 1998 (Karlskrona 2010). 

Enligt kommunen är Karlskrona en starkt växande kommun som 
ökat med cirka 2 000 personer sedan den senaste översiktsplanen 
från 2002. (Karlskrona 2010). Karlskrona kommun har idag un-
gefär 63 000 invånare varav cirka hälften bor i Karlskrona tätort 
eller Lyckeby, dvs. 35 000, och hälften i de övriga tätorterna samt 
ute på landsbygden. I Karlskronas gällande översiktsplan från 
2010 är kommunens förhoppning om att Karlskrona växa med 
ytterligare 6 000 personer fram till 2030, en ökning till 69 000 
invånare. På längre sikt är Karlskronas mål att bli 70 000 invånare 
(Ibid.).

Karlskronas stadskärna, Trossö, hade 2008 tillsammans med 
Saltö, Ekholmen och Björkholmen en befolkningsmängd på cirka 
11 000 invånare (Karlskrona 2010). Stadskärnan som ligger på en 
ö är starkt avskärmat från fastlandet då den enda kopplingen sker 
genom en smal passage. 
 
Kommunen framhåller att stadskärnan har en blandning mel-
lan små och stora stadsrum och har därmed stora möjligheter att 

Karlskrona
Län Blekinge
Kommun Karlskrona
Invånare i 
kommun, 
2010

63 000

Invånare i 
tätort, 2010

35 000

Översiktsplan 
antagen

2010
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Karta 1: Karlskrona  tätort

Trossö

Saltö

Dragsö

Björkholmen

Ekholmen

Lyckeby
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fortsätta utvecklas till ett levande centrum. Karlskrona kommun 
arbetade 2007 fram en utredning, Strategi Karlskrona, där olika 
mål och förslag arbetats fram för stadskärnan Trossös utveck-
ling. Bland annat påpekas att vattenkontakten bör stärkas, göra 
de offentliga platserna attraktivare att vistas på samt minska 

stadsmiljöprogram framarbetats där bland annat stadens offent-
liga rum, parker och bebyggelse har granskats (Karlskrona 2010).

Karlskrona översiktsplan (2010) innefattar bland annat ett mål 
om att utveckla ett hållbart samhälle dvs. kommunen ska fortsätta 
att utvecklas samtidigt som miljöpåverkan ska minska. För att 
uppnå detta hållbara samhälle har en strategi utvecklats med ett 
antal ledord där bland annat förtätning och förädling, funktions-
blandning samt grönare stad är relevanta ledord för detta arbete, 
se bild 1. 

Bild 1: Karlskronas mål för ett hållbart samhälle
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Kalmar
Kalmar kommun är beläget längs ostkusten varav kommunen 
påpekar att de är beroende av att friskt Kalmarsund och en lev-
ande Östersjö för att kunna öka sin attraktionskraft. Kommunen 
påpekar att Kalmar kommun har den längsta kuststräckan i Sver-
ige vilket möjliggör att ingen annan kommun i Sverige kan erbjuda 
tillgången till tre kuster av helt olika karaktär (Kalmar 2011).

(Kalmar 2011). Jämfört med hela landet har Kalmar kommun en 
högre andel kvinnor. Översiktsplanen har till syfte att attrahera 

-
gionen för att stärka Kalmar. Kommunens önskan är att arbetande 

tillbaka efter studierna. Detta ska kunna ske genom att erbjuda 
bra livsmiljöer som exempelvis tillgången till natur- och grönom-
råden. Kommunen påpekar att ett ökat invånarantal även ökar 
underlaget för bland annat bredare service och därmed förbättras 
även livskvaliteterna för invånarna. Val av bostadsort påverkas 
inte enbart av sysselsättning och relationer utan även av tillgån-
gen till grönområden samt tryggheten inom området. Utöver dessa 
strategier vill även kommunen genom översiktsplanen underlätta 
vardagen för invånarna, det ska vara lätt att bo och leva i Kalmar 
kommun (Ibid.).

Cirka 48 000, eller 77 procent, av kommunens befolkning bor inne 

senaste årtionden har Kalmar stad vuxit sig allt mer utåt och idag 
räknas även de närmaste orterna som tidigare tillhört landsbyg-
den, dvs. Lindsdal, Smedby och Rinkabyholm, till staden, se karta 
2 och 3 (Ibid.). Kalmar innerstad, med cirka 26 000 invånare, har 
haft en positiv befolkningstillväxt under hela 2000-talet. Mellan 
2005-2009 ökade befolkningsmängden med 2,2 procent. I översik-
tsplanen förespråkar kommunen att innerstaden ska ha en sam-
manhängande tät stadsstruktur med vatten, parker, stråk, platser, 
överraskningar, bebyggelse av olika åldrar och sorter samt kul-
turhistoriska platser och miljöer. Med denna vision skapas något 
för alla inne i staden (Ibid.).

Kalmar
Län Kalmar
Kommun Kalmar
Invånare i 
kommun, 2011

62 000

Invånare i 
tätort, 2011

36 000

Översiktsplan, 
samrådshan-
dling antagen 

     -
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Karta 2 och 3: Kalmar  tätort

Rinkabyholm

Smedby

Lindsdal

Stensö

Svinsö

Värsnäs
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Halmstad

grundläggande kvaliteter och dess attraktionskraft handlar om 
dess närhet till stränderna och havet, stadskärnan, närheten till 
omväxlande natur- och kulturlandskap, möjligheten till varierande 
boendemiljöer både inne i staden och ute på landet, bra grundser-
vice, en växande högskola samt goda kommunikationsmöjligheter 
(Halmstad 2001). Utöver dessa kvaliteter framhävs även kommun-
ens läge i den mest befolkningstäta regionen i Norden, mellan två 
större storstäder, Malmö och Göteborg. Med dessa kvaliteter ser 

arbetskraft samt företag och verksamheter (Ibid.).

Halmstad kommun har ända sedan 1930-talet ökat i befolkn-
ingsmängd, se graf 1. 1997 hade Halmstad cirka 84 000 invånare 
vilket är en ökning på 20 procent sedan 1970-talet (Halmstad 
2001). 

I översiktsplanen har fyra utvecklingsscenarier skissats fram, två 
med stark tillväxt, ett minimumalternativ samt ett mediumalter-
nativ, se tabell 13. I detta examensarbete kommer fokus ligga på 
mediumalternativet eftersom extremvärdena maximum- och mini-
mumalternativen är alltför osäkra. 

Halmstad
Län Halland
Kommun Halmstad
Invånare i 
kommun, 1997

84 000

Invånare i 
tätort, 2000

     -

Översiktsplan 
antagen

2000

Graf 1: Folkmängdsutveckling i Halmstad kommun 1930-1977
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Karta 4: Halmstad  tätort
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Utifrån dessa tre scenarier har en befolkningsgraf tagits fram, se 
graf 2, där de olika alternativen redovisas. Vid framtagandet av 
mediumalternativet har högskolan fått en avgörande roll för be-
folkningens tillväxt eftersom kommuner med universitet eller hög-
skola är de som växer mest. Som tabell 14 visar, har kommunen en 
ökning på 7 000 personer från 1997 till 2015 (Halmstad 2001). 

Scenario 1997 2007 2015 Förändring 
1997-2015

Maximum 1 eller 2 84 005 89 718 95 948 12 000
Medium 84 005 87 509 91 122 7 000
Minimum 84 005 84 720 85 723 2 000

Scenario, år 2000-2030 Antal lägenheter Ianspråktagande av mark 
för verksamheter, hektar

Maximum 1 eller 2 8 000 190-250
Medium 5 500 150
Minimum 3 000 100

Graf 2: Folkmängdsutveckling 1970-1998 med prognos till 2010

Tabell 13: Utvecklingssenarier bostäder

Tabell 14: Utvecklingssenarier befolkning
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Ett mål med översiktsplanen är att planera för att alla invånare, 
inom ett avstånd på 10 km från bostaden, bör ha tillgång till en så 
kallad grundservice. Med grundservice räknas bland annat daglig-

som därmed möjliggör arbetspendling (Halmstad 2001). Utöver 
grundservicen ska det inne i de centralaste delarna av staden 

bland annat innefattar banktjänst, vårdcentral och apotekstjänster 
(Ibid.).

-
-

dre bostadsområden, komplettera kulturella byggnader och olika 
funktioner inne i staden samt förtäta stadskärnan med bostäder 

landsbygd, stadsmiljö, bostäder, verksamheter, kommunikationer, 
service – utbildning, turism och friluftsliv, energihushållning – 
teknisk service samt utbyggnad som ska följas vid framtagande av 
nya planer (Ibid.).

Tumba
Botkyrka kommun framhåller sig som en kommun som kan erbju-
da attraktiva boendeorter med varierat boende och bra utbildning 
för alla åldrar. Likaså skriver de i sin översiktsplan att Botkyrka är 
känt för att vara en kommun där ”nya idéer prövas i en öppen och 
trygg miljö” (Botkyrka 2002, s. 6).

Utifrån de olika befolkningsprognoserna har det även gjorts en 
sammanställning över fördelningen av bostadsmarknaden mellan 
staden och övriga områden, se tabell 15 (Halmstad 2001).

Scenario Staden, pro-
cent

Övriga, pro-
cent

Maximum 1 eller 2 80 20
Medium 75 25
Minimum 70 30

Tabell 15: Fördelning av bostadsmarknaden mellan 
staden och övriga områden
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-
tade väljer kommunen för dess närhet till natur och kulturvärde-
na. Av denna anledning är det viktigt för kommunen att värna om 

-
gar i bostads- eller verksamhetsområden (Botkyrka 2002). 

Bostadsmarknaden i Botkyrka kommun har haft sina upp och 
nedgångar som inneburit att det funnits ett överskott på lägen-
heter som stått outhyrda. År 2002 stod inga lägenheter tomma 

-
-

-
gen kommer främst från kommuner utanför Stockholms län samt 

länet (Ibid.).

Botkyrka kommun hade 2002 drygt 74 000 invånare varav 20 
790 invånare bodde inom Tumba tätort. Tumba är kommunens 
centralort samt Grödinge landsbygds kommunikations- och servi-

-
tioner (Botkyrka 2002). Kommunen presenterar i översiktsplanen 
ett antal förändringsområden, som innehåller både bostäder 

Tumba tätort. Likaså har fem bevarandeområden markerats ut i 
Tumba, se karta 12 på sid. 163. Med bevarandeområde menas att 
områdets karaktär och värden ska behållas i så stor utsträckning 
det är möjligt genom att exempelvis anpassas till jord- och skogs-
bruk (Botkyrka 2002).

Kommunens avsikter med Tumba är bland annat att förtäta och 

till en fullständig tätortsmiljö. Likaså påpekar kommunen att inga 
åtgärder ska tillåtas som kan påverka karaktären i de obebyggda 
delarna utanför tätorten till det negativa (Botkyrka 2002).

I översiktsplanen har kommunen förutsatt att befolkningen ska 
öka i en snabbare takt än vad den gjort under de tidigare åren från 

Tumba
Län Stockholm
Kommun Botkyrka
Invånare i 
kommun, 2002

74 000

Invånare i 
tätort, 2002

21 000

Översiktsplan 
antagen

2002
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Karta 5: Tumba  tätort

Grödinge landsbygd
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2002. Planen förespråkar en utveckling som ligger i fas med övriga 
storstadsområdet. Detta innebär att kommunen har en växande 
arbetsmarknad samt ett bättre tillskott på bostäder som genererar 
till förbättrade utgångspunkter för invånarna i kommunen (Bot-
kyrka 2002). Intill samtliga tätorter i kommunen har mark för 

arbetstillfällen och därmed även till lokalt växande verksamheter 
som kan göra det möjligt att kommunen kan bli självförsörjande 
(Ibid.).

Skövde
Skövde är en av Västra Götalands fyra centralorter. I dagsläget 

de framtids- och tillväxtorienterade projekten och processerna 
inom länet (Skövde 2011). I översiktsplanen påpekar kommunen 
att Skövde borde förstärka sin roll som attraktiv centralort genom 
att bland annat skapa en större och gemensam arbetsmarknad-
sregion. Att förstärka sin roll kan uppfyllas genom att skapa en 
positiv, attraktiv och sann bild om Skövde, dels för att kunna vara 
konkurrenskraftig men även för att skapa en god tillväxt (Ibid.).

Invånarna i Skövde uppfattar sig ha nära tillgång till det mesta som 
exempelvis shopping, kultur, fritidsaktiviteter, vackra naturom-
råden, Billingen och högskolan. Invånarna anser att Skövde är en 

att bland annat särskilja sig, synas och höras mer (Sövde 2011).

Kommunens syfte med översiktsplanen är att genom tillväxt 
försöka berika vardagen för invånarna i Skövderegionen och 
därmed även skapa goda förutsättningar för höga livskvaliteter 
(Skövde 2011). För att kunna uppnå detta har kommunen satt upp 
vissa riktlinjer som bör följas för att kunna förtydliga det positiva 
i de miljöer som vi bor, arbetar och tillbringar större delen av våra 
dagar:

- ”Skapa spontana mötesplatser vilka är tillgängliga och inb-
judande för alla användargrupper och kulturer.

- Främja fysisk aktivitet genom säkra och attraktiva gång- och 

Skövde
Län Västra 

Götaland
Kommun Skövde
Invånare i 
kommun, 2010

51 000

Invånare i 
tätort, 2010

34 000

Översiktsplan, 
samrådshan-
dling antagen

     -
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Karta 6: Skövde  tätort

Billingen
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släppa våra barn.
- Erbjuda ett varierat utbud av attraktiva bostäder för alla 

generationer” (Skövde 2011, s. 21).

Utöver detta menar kommunen att det är viktigt att lyssna på 
invånarnas önskningar om vad som skapar ett attraktivt boende. 
Enligt en medborgarenkät från 2010 visar det sig att Skövdes 
invånare prioriterar närheten till natur och grönska som den 
viktigaste kvaliteten för ett attraktivt boende. Utöver detta kom 
även närhet till service, handel och aktiviteter, närhet till stadskär-
nan samt tillgång till bra kommunikationer. Den ultimata boen-
demiljön är däremot en kombination av dessa, menar Skövdes 
kommun (Skövde 2011). 

Kommunen framhåller att närheten till naturen är ganska så 
påtaglig i Skövde eftersom staden ligger vid foten av det gröns-
kande berget Billingen. Staden klättrar även till viss del upp på 

-
turområden med höga naturvärden och ett rikt friluftsliv. Ett antal 
bäckar rinner även ner ifrån berget och igenom Skövde för att 
sedan mynna ut öster om staden i Ösan (Skövde 2011). Skövde 
ligger idag till största del mellan Billingen och stambanan, som går 
rakt igenom Skövde tätort, men förslag på utbyggnadsområden 

som mål att skapa så attraktiva boendemiljöer som möjligt med 
boenden som kan passa olika människors behov och intressen 
(Ibid.). I översiktsplanen framkommer det även att kommunen 
är väl medvetna om att i områden där ny mark tas i anspråk kan 

natur- och kulturintressen. Vid sådana situationer måste exploat-
ering ske med stor försiktighet för att så lite mark som möjligt ska 
behöva tas i anspråk (Ibid.).

Under 2010 hade Skövde kommun drygt 51 000 invånare vilket är 
en ökning på 2,8 procent eller 1 400 personer under den senaste 

studenter, utlandet samt genom ett födelseöverskott. Kommunen 
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Skövde varje år och 2 400 personer ut. Likaså har kommunen ett 
inpendlingsöverskott på 5 800 personer då 10 600 personer pen-
dlar in till kommunen och 4 500 personer pendlar ut. Med denna 
vetskap har kommunen i översiktsplanen förberett en befolkning-
sökning till 60 000 invånare fram till 2025. Skövdes centrala delar 
ligger i första prioritet för utbyggnad men mark har avsättas i alla 
tätorter i kommunen. I Skövde tätort bor drygt 34 000 av kom-
munens invånare (Skövde 2011). 

Södertälje
Södertälje ligger i utkanten av Stockholms län och är en vik-
tig knutpunkt mellan Stockholm och Mälardalen (Södertälje 
2004). Med dess unika läge i attraktiva Stockholmsregionen 
har Södertälje kommun som vision att till 2013 vara ”det trygga 
Södertälje en unik mötesplats, med inbjudande boendemiljöer, bety-
dande utvecklingsmöjligheter för unga människor, och en innovativ 
kommunal verksamhet” (Södertälje 2004, s. 8). 

År 2004 hade Södertälje kommun 80 000 invånare och är länets 
tredje största kommun (Södertälje 2004). Under 90-talet hade 

-

Södertälje tätort hade 2004 ett invånarantal på 64 000 invånare, 
80 procent av kommunens totala invånarantal, vilket medför att 
trycket och efterfrågan på bostäder och företagsmark är stort. 
Likt befolkningsmängden var efterfrågan på nybyggda hus under 

antal nybyggda bostäder inom kommunen bygger på den befolkn-
ingsökning som kommunen arbetat fram, 9 000 – 13 000 personer 
fram till 2015. Detta skulle generera till 5 500- 8 000 nya bostäder. 
I översiktsplanen framhävs det även att blandade boendeformer 
är av stor vikt för att kunna möta upp det ökade trycket på vari-
erat boende (Ibid.).

Kommunen påpekar att Södertäljes läge mellan Stockholm och 
Mälardalen ökar tätortens förutsättningar för att kunna utvecklas 
till en regional kärna. Södertäljes förutsättningar ökar även med 

Södertälje
Län Stockholm
Kommun Södertälje
Invånare i 
kommun, 2004

80 000

Invånare i 
tätort, 2004

64 000

Översiktsplan 
antagen

2004
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Karta 7: Södertälje  tätort

Tvesta och Kvedesta
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dess levande stadskärna med samhällsservice, affärer, restau-
ranger, kultur, nöjen och arbetsplatser (Södertälje 2004). Kom-
munen har även som mål att utveckla centrumdelen ytterligare så 
att centrum blir den självklara mötesplatsen både för kommunen 
och för grannkommunerna, kan erbjuda ett varierat utbud av 
handel, kultur, nöjen, rekreation och bostäder, lättillgängligt för 
gående, cyklister samt bilister, har en arkitektoniskt tilltalande 
utformning med närhet till vatten, grönområden och parker samt 
att centrumdelen upplevs som rent, tryggt och säkert (Ibid.). I 
dagslägen arbetar kommunen med ett omfattande förnyelsearbete 
av stadskärnan där gator, torg och parker rustas upp. Programmet 
för projektet, Södertälje stadskärna 2009-2029 för en hållbar stad-
sutveckling, antogs 2010-06-17 av kommunfullmäktige (Södertälje 
2011).
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6.2 Trygghet
I kommande kapitel kommer de utvalda kommunernas översikt-
splaner att sammanställas för att se hur de behandlar tryggheten 
inom kommunen. Eftersom många av kommunerna inte behandlar 
ämnet särskilt ingående har kunskap från bakgrundsmaterialet 
använts för att kunna dra paralleller till hur ämnet behandlats. 

Karlskrona

att tryggheten är ett viktigt inslag i stadsmiljön som bland annat 
kan åtgärdas genom en tät och blandad bebyggelsestruktur dvs. 
en blandning av bostäder, arbetsplatser och service. Kommunen 
menar att med den täta staden följer även ett större underlag för 

-
ering skapar varierande och intressanta miljöer som genererar till 
befolkade stadsrum. Detta genererar i sin tur till trygghet och säk-
erhet. Kommunen menar även att den täta och funktionsblandade 
staden underlättar även vardagslivet för invånarna eftersom stora 

Likaså underlättas framkomligheten för gående och cyklister 
vilket gör att invånarna inte är lika beroende av bilen (Karlskrona 

rör sig ute i stadens offentliga rum som skapar en känsla av tryg-
ghet och säkerhet.

kommer att ske inne i Karlskronas centralaste delar vilket kom-
mer att ökar trygghetskänslan (Karlskrona 2010). I översikt-
splanen föreslås att servicen på Trossö ska utvecklas samt att det 
offentliga rummet ska upprustas för att öka handelns attraktion-
skraft. Denna typ av åtgärder bidrar även till att öka trygghet-
skänslan inom de centrala delarna. Utöver dessa förändringar har 
en upprustning av stadens centrala delar redan påbörjats för att 
öka dess attraktionskraft inne i staden (Ibid.).

som ett viktigt element i stadsutvecklingen. Kommunen har gjort 
-

vägnätet. Kommunen har som mål att åtgärda bristerna samt 

Åtgärder för trygghet
- Förtäta tätorten
- Blandad bebyggelses-

truktur
- Funktionsblandad stad
- Utveckla tätortens 

centrala delar
- Förbättra gång- och 

cykelvägar
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cykelvägnät (Karlskrona 2010). Gång- och cykelvägnätet ska även 
ses över och förbättras inne i grönområdena samt inne i stadens 
centralaste delar. Kommunen vill även förbättra tillgängligheten 
på Trossö. Trossö är endast en kvadratkilometer stor vilket med-

fullt möjligt att gå från ena sidan till den andra på en kvart. I det 
fortsatta arbetet med att utforma staden kommer gång- och cykel-

Kalmar 
Kalmar kommun säger sig vilja lägga stor vikt vid att staden ska 
kunna erbjuda något för alla. 
Kalmar har som mål att vara en attraktiv kommun som har en ty-
dlig kulturell identitet samt ett levande stadsliv. Staden ska kunna 
stimulera våra sinnen samtidigt som den likväl ska kunna bjuda in 
till rörelse och vila. Kommunen framhäver alltså att staden har ett 
högt urbant och socialt värde. Ett högt urbant värde innebär exem-
pelvis en hög fysisk täthet med väl utvecklade och sammankopp-
lade mötesplatser. Ett högt socialt värde har hög mångfald av män-
niskor, innefattar relationer mellan människor samt deras nätverk 

för möten eftersom staden med dess mångfald och variation får en 

områden där olika boendetyper eftersträvas. För att skapa denna 
blandning av boendetyper eftersträvar kommunen bostäder av 
olika ålder eftersom dessa genererar till olika kostnader. Bostads-
blandningen underlättar dels vardagslivet för invånarna samtidigt 
som det förhindrar segregation vilket medför att området känns 
tryggare (Kalmar 2011). För att generera till blandade stadsdelar 
är det extra viktigt med bostadsblandningen eftersom mede-
linkomsten varierar för befolkningen, 20-64 år, mellan olika delar 
av staden (Ibid.). 

Kommunen menar att eftersom vårt rörelsemönster påverkas av 
stadens utformning är det viktigt att skapa trygghet genom att 

Åtgärder för trygghet
- 

områden
- Blandad bebyggelses-

truktur
- -

splatser
- Förbättra gång- och 

cykelvägar
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inom staden är viktigt både för den sociala hållbarheten som den 
ekonomiska hållbarheten. Kommunen framhåller att Linnéuni-
versitetet mitt inne i centrala staden spelar en viktig roll i stadens 
fortsatta utveckling eftersom här skapas viktiga mötesplatser. En 

även arbetar i kommunen (Ibid.) vilket medför att pendlingsavs-
tånden inte blir lika påtaglig. 

är av stor betydelse för stadslivet. Kommunen skriver att ”en stad 

(Kalmar 2011, s. 119). Likt de andra kommunerna lyfter även 
Kalmar fram gång- och cykelvägarnas betydelse inom kommunen. 
Kommunen har till syfte att förbättra gång- och cykelvägarna, 
framför allt inne i stadens centrala delar, för att förbättra möjli-

-
pekar däremot att det inte enbart räcker med bra gång- och cykel-
vägar för att de ska användas oftare utan det handlar även om att 
göra dem trygga samt att resan inte får ta längre tid på cykel än 
med bil. Utöver att gång- och cykelvägarna ska hålla en hög stand-
ard samt kännas trygga ska de även visa på lätt orienterbarhet, 
dagtid som kvällstid (Kalmar 2011). 

Halmstad
Anmärkningsvärt är att i översiktsplanen för Halmstad kommun 
behandlas inte trygghet i någon större utsträckning. Kommunen 

Hänsyn ska då tas till ortens eller områdets karaktär där varierade 
boendeformer eftersträvas (Halmstad 2001). Dessa åtgärder kom-
mer att leda till att tryggheten förbättras.

Kommunen framhåller att vid nybyggnation i form av utbyggnad 
skall, av sociala skäl, utbyggnader i alltför stora etapper undvi-
kas (Halmstad 2001). Denna inställning har likheter med Jacobs 
uppfattning om att dessa områden saknade kulturell, befolkn-
ingsmässig och ekonomisk mångfald (Jacobs 2005). Kommunen 

Åtgärder för trygghet
- 

områden
- Utbyggnad i alltför 

stor etapper ska und-
vikas

- Förtäta tätortens cen-
trala delar

- Förbättra gång- och 
cykelvägar
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föreslår alltså en balanserad och succesiv utveckling av de olika 
utvecklingsområdena där en kombination av både förtätning och 

-
sta tiden kommer kommunen att lägga fokus på stadens centrala 
delar där en förtätning kommer att ske (Halmstad 2001). 

Gång- och cykelvägnätet redovisas i ett separat dokument från 
tekniska kontoret, GC-vägnät, planering och prioritering av fram-
tida utbyggnader
av olika cykelvägnät. I samband med översiktsplanens framtagan-
de skissades, inom grönstrukturen, nya gång- och cykelvägar fram 
(Halmstad 2001). Utöver denna information om gång- och cykel-
vägar har inte någon närmare information om exempelvis trygghet 
behandlats. 

Tumba 
Likt Halmstad behandlar inte Botkyrkas översiktsplan trygghet i 

utan översiktsplanen behandlar kommunen i stort.

-
munens invånare. Detta, menar kommunen, genererar till att öka 
förutsättningarna för kommunens invånare att få arbete inom sin 
egen tätort eller inom kommunen (Botkyrka 2002). Tumba har 
tillsammans med Vårsta/Grödinge cirka 7 600 arbetstillfällen av 
kommunens totala 19 000 arbetstillfällen. Likaså föreslås förtät-

utveckling av tätorternas centrala delar. Kommunen menar att 
med det ökade bostadsbyggandet ökar även förutsättningar för 

(Ibid.). Med en växande lokal arbetsmarknad, bättre kommuni-
kationer samt ökat bostadsbyggande har kommunen som mål att 
täppa igen eventuella segregationsproblem. Kommunen är däre-

bostäder och arbetsplatser för med sig ändrade resmönster och 
-

munen har planerat för en relativt utspridd expansion inom kom-

Åtgärder för trygghet
- Fler arbetstillfällen
- -

liga områden
- Utveckla tätortens 

centrala delar
- Förbättra gång- och 

cykelvägar
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munen kommer bil och buss stå för en stor del av transporterna 
(Ibid.).

För att motverka denna kommande trend ska kommunen arbeta 
-

munen har succesivt arbetat med att bygga ut cykelvägarna där 

Tullinge saknas det däremot en bra cykelväg vilket ska åtgärdas. I 
kommunens Cykelplan redovisas huvudnätet och eventuella bris-
ter i cykelvägnätet som sedan ska kunna ligga till grund för fram-
tida beslut (Botkyrka 2002).

I översiktsplanen har kommunen som mål att kunna skapa attrak-
tiva boende som ska kunna ge trivsel och trygghet till närmiljön 

rekreationsområden (Botkyrka 2002).

Skövde
I Skövdes översiktsplan framhålls vid ett antal tillfällen att tryg-
ghet är av stor betydelse för kommunen och dess framtida plan-
ering. Trygghetsfrågorna ska vägas in i planeringen på ett sådant 
sätt att placering och utformning medför till att öka trygghet-
skänslan. Det kan exempelvis handla om att öppna upp platser 
istället för stänga till. Likaså ska planeringen förespråka en blan-

tillgänglighet till områdena (Skövde 2011).

Skövde har en positiv utveckling med ett växande näringsliv och 
en växande handel (Skövde 2011). Under 2000-2009 ökade han-
deln med 70 procent i Skövde, vilket är långt mer än övriga riket 
(Ibid.). 

Kommunen framhäver att Skövdes stadskärna har under hela 
Skövdes utveckling varit den primära mötesplatsen samt stadens 
självklara nod (Skövde 2011). För att stadskärnan även i fortsätt-
ningen ska vara stadens mötesplats och för att invånarna ska up-
pleva centrum som trevligt, roligt och tryggt är det viktigt att sätta 
människan i fokus under själva utvecklingsarbetet. Kommunen 
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menar att blandningen av olika funktioner både ska bevaras och 
utvecklas vidare i stadskärnan. Likaså förespråkas att de kon-
sumtionsdrivande funktionerna bör stärkas men att förhållandet 
mellan bostäder och verksamheter inte får överskrida dagens 
nivå (ibid.). Bostäderna spelar en viktig roll i stadsmiljön då det 
bidrar till att staden känns levande under dygnets alla timmar. 
Kommunen menar även att med ett brett konsumtionserbjudande 
samt en vacker, trygg, upplevelserik och välkomnande stadsmiljö 
ökar stadens attraktivitet. Kommunen förespråkar även att med 
stadskärnans utveckling bör lokaler i gatuplan prioriteras för att 
öka rörelsen inne i stadskärnan. I stadskärnan har kommunen för 
avsikt att prioritera fotgängare och cyklister för att skapa gångvän-
liga miljöer (Ibid.).

Kommunen har även för avsikt att öka framkomligheten i öst-
västlig riktning under stambanan eftersom det i dagsläget enbart 

-

ett väl utbyggt nät men som kommunen vill förbättra på vissa stäl-
len. Ett förbättrat gång- och cykelvägnät önskas däremot mellan 
tätorterna i kommunen (Ibid.).

För att samhället ska bli motståndskraftigt och kännas tryggt att 
vistas i framhäver kommunen att det är viktigt att samhällets ekol-
ogiska, sociala och tekniska funktioner samspelar med varandra. 
När dessa är i samexistens kan en socialt god livsmiljö uppnås. 
Detta kan bland annat handla om att skapa trygghet på allmänna 
platser genom en väl genomtänkt utformning samt bra belysning 
och tillgänglighet (Skövde 2011).

Skövde kommun utnämndes 1996 till en Säker och Trygg kom-
mun. Utmärkelsen innebär att kommunen arbetar efter ett anta-
get handlingsprogram för att förebygga olyckor inom alla åldrar, 
miljöer och situationer. År 2007 blev kommunen åter igen ut-
nämnd till en Säker och Trygg kommun (Skövde 2011).
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Södertälje
Redan i förordet till Södertäljes översiktsplan framkommer det att 
trygghet är av stor betydelse för kommunens framtida stadspla-
nering. Här framkommer det att, utöver markanvändningen och 
den fysiska utformningen är det minst lika viktigt att det är rent 
och snygg samt tryggt, säkert och lugnt i bostadsområdena för att 
Södertälje ska uppfattas som attraktivt. För att kunna uppnå detta 
mål menar kommunen att det krävs ett samarbete mellan kom-
mun, polis, föreningsliv och bostadsföreningar (Södertälje 2004). 
Kommunen har även arbetat fram ett trygghetsprogram som 
bland annat innehåller nolltolerans mot klotter, närpolislokaler, 
utökat stöd till unga brottsoffer samt siktröjning i parker. Detta 
trygghetsprogram antogs under 2006 (Södertälje 2009b).  Pro-
grammet följs nu upp med ytterligare ett trygghetsprogram från 
2009 där 7,65 miljoner kronor kommer att satsas på att öka tryg-
gheten i Södertälje (Södertälje 2009a). 

-
liga och nya områden, för att förhindra att segregation uppstår 
(Södertälje 2004).

Med olika typer av restauranger och butiker samt en hamn för 
fritidsbåtar eftersträvar Södertälje kommun en levande stad-
skärna som kan inbjuda till möten mellan människor samt erbjuda 
något för alla (Södertälje 2004). Som nämnts tidigare vill kom-
munen att Södertäljes centralaste delar ska uppfattas som den 
självklara mötesplatsen för invånarna i kommunen och grannkom-
munerna, ska kunna erbjuda ett varierat utbud av handel, kultur, 

koppling till vatten, parker och grönområden samt att det upplevs 
som rent, tryggt och säkert (Ibid.). Med dessa mål kan en levande 
och livfull stadskärna utvecklas som genererar till att mycket folk 
är i rörelse som också påverkar tryggheten till det positiva.

Något som kanske kan påverka tryggheten till det positiva eller 

kommuner (Södertälje 2004). Vad gäller arbetsmarknaden har 
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Södertälje kommun ett stort pendlingsutbyte med både Söder-
manlands och Stockholms län. Utpendlingen från kommunen är 
liten medan inpendlingen från andra kommuner är desto större. 

kommunen är cirka 14 000 medan utpendlingen enbart är runt 
10 000, vilket innebär att de har ett positivt inpendlingsnetto. 
Södertälje tätort står för drygt 90 procent att kommunens totala 
arbetstillfällen (Ibid.). 

Likt de andra kommunerna har Södertälje arbetat med gång- och 
cykelvägar. Kommunen har valt att arbeta fram Gång- och cykel-
plan 2000
cykelvägar redovisas (Södertälje 2004). 
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6.3 Grönstruktur 
I kommande kapitel kommer kommunernas användande av be-
greppet grönstruktur i översiktsplanerna att redovisas. 

Karlskrona
I Karlskronas översiktsplan (2010) diskuteras grönstrukturen ett 

-
råden vilket genererar till att värdefull naturmark och grönom-
råden bevaras. Tas ett grönområde i anspråk för exploatering 
måste detta, enligt kommunen, motiveras mycket grundligt. Likaså 
måste en konsekvensbeskrivning tas fram över området (Karlsk-
rona 2010). 

Karlskronas grönstruktur kan liknas vid en ekologisk ryggrad som 
sträcker sig utifrån landsbygden ända in till Karlskronas central-
aste delar, en östlig samt en västlig ryggrad. Några grönstråk i 
öst-västlig riktning är inte lika tydlig, något som kommunen vill 
förbättra (Karlskrona 2010). 

Eftersom Trossö är så pass tätt bebyggt och avskärmat från fast-

men har desto bättre tillgång till vatten (Karlskrona 2010). Eft-
ersom grönytorna och den allmänna parkmarken är begränsad 
ute på Trossö utnyttjas dessa hårt. Av denna anledning framhäver 
kommunen att omkringliggande områden med tätortsnära re-
kreation som Dragsö, Saltö, Stakholmen, Stumholmen och Bryg-
gareberget är av stor betydelse för invånarna på Trossö. Utöver 

stadsmiljön (Ibid.). 

Under 2008 arbetades en kommuntäckande grönstrukturplan 
fram som blev antagen 2010-06-30 (Karlskrona 2010; Karlskrona 
2010 Grönplan). Kommunen framhäver att om inte någon ny över-
siktsplan arbetats fram hade kommunen fortsatt enligt de strategi-
er som den tidigare översiktsplanen från 2002 förespråkar. Detta 
hade inneburit att värdefull grönstruktur hade kunnat påverkas 
till det negativa vid nya exploateringar. Den nu framtagna grön-
strukturplanen har till syfte att visa på bevarandevärda områden 
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så som exempelvis de ekologiska ryggraderna (Karlskrona 2010).

SCBs undersökning
Enligt SCBs undersökning (2005) saknar 30 procent av tätortens 
invånare tillgång till grönområden. 2010 innefattade tätorten 35 
000 invånare varav drygt 11 000 bor i innerstaden, Trossö (SCB 
2010; Karlskrona 2010). Detta innebär att en tredjedel av invånar-
na är bosatta i stadskärnan ute på Trossö. 

Utifrån SCBs underökning kan det utläsas att med Trossös avskär-
made läge i skärgården har stadskärnan inte någon närkontakt 
med något större grönområde. Eftersom inte vatten räknas med i 

tillgång till grönområden. Detta kan vara en av förklaringarna till 
varför invånarna i Karlskrona uppfattar tillgången till grönska är 
extra dålig. 

Studeras andelen hårdgjord yta inom tätorten visar det sig enbart 
vara 27 procent, en tämligen låg siffra i jämförelse med andra 
kommuner (SCB 2005). Utöver den något sämre tillgången till 
grönstruktur ute på Trossö har invånarna i resten av kommunen 
bra tillgång till grönområden. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att en tredjedel av invånarna 
bor ute på Trossö, med dålig tillgång till grönområden, vilket går i 
linje med SCBs resultat att 30 procent av invånarantalet i Karlsk-
rona upplever sig ha dålig tillgång till grönområden. 

Kalmar
Även i Kalmars översiktsplan behandlas grönstrukturen tämligen 
ingående. Kommunen framhåller att invånarna har bra tillgång 
till både den kustnära skärgård samt friluftsområden som exem-
pelvis Stensö grönområde, ett väl utnyttjat fritidsområde, Skälby 
grönområde i stadens centrum samt Värsnäs naturreservat (Kal-
mar 2011).

-
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nar kommunen både ekologiskt och ekonomiskt (Kalmar 2011). 
Kommunen menar även att exploatering är en mycket viktig faktor 
för att kunna utveckla grön- och blåstrukturen till de kvaliteter 
som stadslivet kräver. Vid ny bebyggelse ska även hänsyn tas till 
kommande klimatförändringar (Ibid.).

Samtliga grönområden inom Kalmar ligger på cykelavstånd men 
bör vidareutvecklas för invånarnas rekreation samt bevarande 
av den biologiska mångfalden (Kalmar 2011).  Kommunen har 
till syfte att förstärka och sammanlänka de gröna områden som 

framhäver kommunen sju längre och sammanhängande grönstråk 
som kan urskiljas som viktiga stråk inom staden då de förgrenar 
sig ut till omgivande bostadsområden, viktiga målpunkter samt 

-
liga grönstråk inom tätorten samt förslag till kommande parker 
och naturområden (Ibid.). Kalmars gröna ytor som stadsnära 
parker samt grönområden har delats in i fyra olika grupper ber-
oende på storlek, tillgänglighet och karaktär. Grupperna innefattar 
grannskapspark, bostadsnära naturområden samt friluftsområde 
på lite längre avstånd. 

- Grannskapsparker: mindre park, minst 1 hektar, på 300 
meters avstånd från bostaden som ej får vara avskuren av 

-
sparker varav sju är av godtagbar kvalitet. Utöver dessa be-

områden, framför allt i stadens centrala delar, saknar god 
tillgänglighet till grannskapsparkerna (Kalmar 2011). 

- Bostadsnära naturområde: större område på minst 10 hek-
tar, på maximalt 1 kilometer från bostaden som ej får vara 

-
snära naturområden varav en är av god kvalitet och två av 
dem är kraftigt bullerstörda (Ibid.).

- Friluftsområden: Större naturområden, minst 100 hektar, 

(Ibid.).
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Kommunen har som mål att det i ”Kalmar stad och dess närom-

som stöds och värnas för framtida generationer” (Kalmar 2011, s. 
134). Detta gynnas genom att bevara viktiga naturtyper, viktiga 
spridningsvägar samt skydda sällsynta och hotade naturtyper, 
biotoper samt arter. De områden som har störst betydelse för den 
biologiska mångfalden är, se även karta 8: 

- 
det sju områden i Kalmar.

- 
Finns åtta kärnområden i Kalmar.

- Spridningsvägar: grön länk mellan kärnområden eller 
värdekärnor (Kalmar 2011).

Kalmars grönstrukturplan har till syfte att kunna erbjuda invånar-
na en grönstruktur som ger en god livsmiljö samt en varaktigt 
frisk, livskraftig och attraktiv miljö (Kalmar 2011). Planen fokuser-
ar då på ”människors behov av parker och naturområden” vilket 

samt aktiviteter (Kalmar 2011, s. 132). I översiktsplanen framhävs 
även att ”antal besök avtar snabbt med avstånd” till grönområden, 

ett starkt samband 
” (Kalmar 2011, s. 132). 

En variationsrik, naturpräglad och trygg miljö som kan ge möj-
lighet för återhämtning är av stor vikt för kommunens invånare 
samt vissa grupper så som barn, funktionshindrade, äldre samt 
boende utan tillgång till bil (Kalmar 2011). 

Utöver att förbättra tillgången till den gröna strukturen eftersträ-
var kommunen även att öka tillgängligheten till kustområdena. 
Kommunen eftersträvar att Kalmar ska ingå i strategin ”Mer 
Kalmarsund”. Detta ska ske genom att alla som bor i Kalmar ska 
kunna känna närheten till Kalmarsund genom att högst ha tre 

För att förstärka vattenkontakten ytterligare bör havet även syn-
liggöras inom bebyggelsemiljöerna. Likaså bör tillgängligheten till 
stränderna längs kusten förbättras och förstärkas (Kalmar 2011).
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Karta 8: Kalmar, områden med 
betydlese för den biologiska 

mångfalden

Karta 9: Kalmar, särskilt värdefulla rekreationsområden och förslag till nya
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SCBs undersökning
Enligt SCBs undersökning saknade 23 procent av Kalmars in-
vånare tillgängligheten till större grönområden (SCB 2005). 
Eftersom Kalmar kommun har den längsta kuststräckan i Sverige 
går mycket mark förlorat till havsområde. Kommunen har därmed 
stor tillgång till vattenområden, likt Karlskrona. Eftersom staden 
ligger där den ligger måste grönstrukturen integreras i stadsplan-
eringen så att nya grönområden kan planeras. I översiktsplanen är 
ett mål att innerstaden ska bli en sammanhängande väv av vat-
ten, parker, stråk, platser, överraskningar, bebyggelse samt olika 
kulturhistoriska platser och miljöer (Kalmar 2011). Min tanke är 
att denna typ av stadsmiljö kanske inte är så lätt att skapa i redan 
etablerade områden om inte grunden för denna typ av miljö redan 

Kalmar kommun har en väldigt hög andel hårdgjord yta på 43 
procent i relation till tätortens totala area. Detta medför att ytter-
ligare mark går förlorad som hade kunnat tillföra grönområden till 
tätorten.  

Halmstad
-

hang. I översiktsplanen påpekar kommunen att det är viktigt att 
integrera grönstrukturen i stadsplaneringen för att kunna behålla 
och öka sin attraktionskraft genom att skapa attraktiva miljöer får 
både företag och boende. Kommunen har som mål att komplettera 
och utveckla stadens och tätorternas rekreationsområden, parker 
och grönstråk till en sammanhängande struktur. Likaså bör den 

2001).

I översiktsplanen framkommer det att i dagsläget är tätorterna i 
Halmstad kommun grupperade längs de stora kommunikation-
slederna, som pärlor på ett band. Strukturen kan liknas vid en 

från varandra, se bild 2. Grönstrukturen emellan tätorterna kan 
delas in i gröna kilar och gröna bälten, se bild 3. Mellan kommu-
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-
spartier som i bredare och smalare gröna partier skiljer tätorterna 
åt samtidigt som de binder samman de gröna kilarna. Denna 
struktur har kommunen till syfte att bevara i största möjliga mån 
(Halmstad 2001).

Likt denna indelning har även stadens gröna ytor delats in i olika 
typer av rekreationer efter bland annat innehåll, kvaliteter, storlek 
och avstånd. De indelade grupperna utgörs av stadsnära friluft-
sområde, område för närrekreation, större parker av strukturell 
betydelse samt kyrkogårdar. Målet med grönstrukturen är att 
skapa en sammanhängande system av gröna stråk inom staden 
(Halmstad 2001).

Som skrivits tidigare omges staden av sammanhängande natur- 
och odlingslandskap som på vissa ställen sträcker sig ända in till 
staden. Denna typ av grönstruktur är viktig att behålla för att 
gynna passager för växter och djur samt den biologiska mångfal-

stora grönområden som ligger på promenad- eller cykelavstånd 
från Halmstad stad. Till dessa områden behöver dock tillgängli-
gheten förbättras. Drygt tjugofyra större sammanhängande na-
turområden föreslås användas som närrekreationsområden inom 
Halmstad. Grönstråken behövs dels för att öka tillgängligheten till 
friluftsområdena samt till närområdena (Halmstad 2001). Nedan 
visas en karta över de gröna kilarna som sträcker sig in i Halmstad 
tätort, se karta 10. Halmstad kommun har även sammansatt en 
grönstrukturplan för kommunen.

Bild 2: Halmstads femfingerstruktur

Bild 3: Halmstad gröna kilar
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SCBs undersökning
Enligt SCBs undersökning saknar 23 procent av tätortens invånare 
tillgången till grönområden (SCB 2005). Likt Karlskrona och 
Kalmar är Halmstad en kuststad där möjligt grönområde istället 
ersätts av havet. 35 procent av tätortens totala area går förlorat 
som hårdgjort markyta, en ganska så hög siffra i jämförelse med 
andra kommuner (Ibid.). Detta bidrar också till att tillgången till 
grönområden minskar. 

I översiktsplanen förespråkas en sammanhängande struktur vilket 
även grönstrukturkartan ovan visar. Enligt de mål som kommunen 
har uppfylls dessa genom att ett antal områden för närrekreation 
samt större parker inom tätorten eftersträvas. Likaså kopplas 
områdena samman, likt kartan visar, vilket underlättar framkomli-
gheten mellan de gröna ytorna. Eftersom Halmstads översiktsplan 
är från år 2000 borde en del av dessa mål varit uppfyllda till år 
2005, då SCBs undersökning gjordes. Enligt SCBs underökning 
verkar inte tillgängligheten ha förbättrats eftersom Halmstad lig-
ger så pass långt ner på skalan, tillgång till grönområden. Det jag 
frågar mig då är om kommunen verkligen har lyckats med denna 
uppgift fram tills idag, år 2011.

Karta 10: Halmstad, Gröna kilar
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Tumba
I Botkyrkas översiktsplan behandlas inte grönstrukturen för 
Tumba enskilt utan enbart för kommunen i stort.

Eftersom naturområden nära sin bostad ses som en viktig och vär-
defull tillgång framhäver kommunen att natur och kulturvärdena 
är viktiga element för att Botkyrka ska uppfattas som en attraktiv 

-
munen att bevara dessa områden (Botkyrka 2002). 

-
turområden som invånarna använder för friluftsliv. Skogarna är 
variationsrika och lättframkomliga vilket även ökar dess utnyt-
tjandegrad (Botkyrka 2002). Kommunen påpekar att naturmarken 
är viktig dels för kommunens invånare men även för andra. Flerta-
let av invånarna i kommunen har tillgång till ett naturområde men 
det är däremot inte lika säkert att området har den möjligheten 
eller håller den kvalitet som krävs för rekreation och friluftsliv. 
Kommunen är däremot medveten om att med den varierande till-
gängligheten och karaktären på naturområdena varierar även dess 
utnyttjandegrad (Ibid.).  

-
ningen Sociala värden i Botkyrkas tätortsnära grönområden. Likaså 
redovisas gröna kilar inom kommunen som ingår i den regionala 
grönstrukturen i utredningen Regional utvecklingsplan för Stock-
holms län. Dessa gröna kilar har en viktig funktion då de bildar 
sammanhängande grönstråk med möjligheter för friluftsliv sam-
tidigt som de sträcker sig ända in till tätorternas bebyggelse, se 
karta 12 över Tumba (Botkyrka 2002). 

Trots att kommunen förespråkar förtätningar av bebyggelsen är 
det viktigt för kommunen att grönområden bevaras i så stor mån 
det är möjligt (Botkyrka 2002). Den värdefulla skogs- och odlings-
marken inom kommunen kommer till större delen inte att beröras 
av de förtätningar och utbyggnader som föreslås. Kommunen me-
nar däremot att den tätortsnära naturen kan komma att påverkas 
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till det negativa genom bland annat nya vägdragningar som kom-
mer att skapa barriäreffekter i landskapet (Botkyrka 2002).

Eftersom inte översiktsplanen går närmare in på hur grönstruk-
turen och tillgången till grönområden ser ut kring Tumba är det 
lite svårt att hitta några klara slutsatser om tätorten. Det vi har att 
förlita oss på i detta läge är karta 12 över Tumba tätort.

SCBs undersökning
Enligt SCBs undersökning (2005) var det enbart 4 procent av 
invånarna i Tumba som saknade tillgång till grönområden, dvs. 
en väldigt låg siffra i jämförelse med bland annat Karlskrona. Om 
man ser till Tumbas bebyggselsstruktur med långsmala bebyggel-
sestråk ut från dess centrala delar ges det möjlighet för grön-
strukturen att komma långt in i tätorten. Med denna struktur får 

tätortens centrala delar. Tumba har även en låg andel hårdgjord 
yta på 23 procent av tätortens totala areal (Ibid.). 
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Karta 12: Tumba, tätortskarta

Karta 11: Botkyrka, kommunkarta
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Skövde
I Skövdes översiktsplan (2011) framkommer det att grönstruk-
turen är ett viktigt element i stadsplaneringen. Som beskrivits 
tidigare ligger Skövde tätort vid foten av natursköna berget Bill-
ingen som har bra kvaliteter för friluftsliv. Från Billingen rinner 

mynna ut öster om staden i Ösan. Med Billingens mycket sällsynta 
istidslandskap sträcker sig gröna stråk långt in i tätorten. Kom-
munen menar att närheten till naturen är en av Skövdes starkaste 
sidor för att kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer. Av denna 
anledning är det mycket viktigt för kommunen att bevara dessa 
områden i så stor utsträckning det är möjligt. För att binda sam-
man tätorternas natur- och fritidsområden med varandra är det 
även viktigt att bevara de gröna stråken inom kommunen, se karta 
13 (Skövde 2011). 

Som kommunen nämnt tidigare värderar Skövdes invånare tillgån-
gen till natur och grönområden mycket högt för att skapa attrak-
tiva boenden (Skövde 2011). Detta i kombination med att stärka 

att grönområdena vårdas, förvaltas och vidareutvecklas. I Skövde 

för tätortens invånare och andra besökare genom bland annat ett 
antal vandringsleder (Skövde 2011). 

Vid planering av nya exploateringar bör, enligt kommunen, inven-
teringar göras tidigt i processen för att kunna rädda värdefulla 
kvaliteter inom det tänkta området. Grönområden som ligger 

möjliga mån undvika exploatering (Skövde 2011).  

Grön vision är ett förslag till ett vägledande dokument som kom-
munen arbetade fram under 2007. Här redovisas riktlinjer och mål 
om hur kommunen ska arbeta med grönområden och utemiljöer 
(Skövde 2011). Kommunen föreslår även att ett kompensations-
system ska tas fram så att en bra balans mellan andelen grönytor 
och hårdgjorda ytor ska kunna hållas. Detta system ska kunna an-

Åtgärder för grönstruktur
- Bevara grönområden i 

så stor utsträckning det 
är möjligt

- Sammanlänka de gröna 
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- Bevara grönområden 
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-
råden
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tor och hårdgjorda ytor

Karta 13: Skövdes gröna stråk



165165

vändas vi exploateringar för att se så att andelen hårdgjorda ytor 
inte ökar samtidigt som andelen grönytor minskar (Ibid.).

SCBs undersökning
Enligt SCBs undersökning (2005) är det enbart 4 procent av 
Skövdes invånare som saknar tillgången till grönområden. Efter-
som tätorten ligger vid foten av Billingen kommer grönstrukturen 
in i tätorten samtidigt som stora grönområden ligger i dess närhet. 
Likaså är Skövde tätortsstruktur långsträckt vilket även bidrar till 
att det inte är långt från tätortens centrala delar ut till dess yttre 
gräns, i öst-västlig riktning. 

Skövde har 27 procent hårdgjord yta i förhållande till tätortens 
totala areal, en ganska så låg andel i jämförelse med andra kom-
muner (SCB 2005). En låg andel hårdgjord yta kan medföra en 
högre andel grön yta. 

Södertälje
Likt de övriga kommunerna har grönstrukturen i Södertäljes 
översiktsplan behandlats som ett viktigt element i stadsplanerin-

attraktiva miljöer med bostäder, parker, arbetsplatser samt en 
levande stadskärna. Inom staden är kanalen en viktig tillgång som 
rekreationsområde som även kan utnyttjas för att skapa attraktiva 
bostadsområden (Södertälje 2004). 

Kommunen har som mål att bevara gröna ytor med rekrea-
tionsvärde vid förtätningar med bebyggelse, bland annat inne i 
stadens centrala delar. Förtätningarna som föreslås i översikt-
splanen förväntas påverka de gröna områdena relativt begränsat 
(Södertälje 2004). Genom att exploatera obebyggda ytor inne i 
staden utnyttjas markresurserna maximalt vilket också begrän-
sar exploateringarna i stadens utkanter där eventuella gröna ytor 
hade tagits i anspråk. Kommunens två gröna kilar ska bevaras i så 
stor utsträckning som det är möjligt. Detta för att de utgör en vik-
tig resurs i stadens grönstruktur eftersom invånarna lättare kan 
komma i kontakt med naturen samt underlätta spridningsvägar 
för djur och växter. Kommunen påpekar däremot att båda kilarna 

Åtgärder för grönstruktur
- Bevara grönytor vid 

områden
- Skydda Glasbergasjön 

mot framtida be-
byggelse
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kommer att påverkas av planerad bebyggelse. Av denna anledning 
föreslår kommunen att området öster som Glasbergasjön skyddas 
mot framtida exploatering. Där som de gröna kilarna påverkas till 
det negativa påpekar kommunen att det är extra viktigt att be-
byggelsen planeras med stor hänsyn till grönområdets karaktär 
(Ibid.).

-
munen. Tre av områdena består av sammanhängande skogsom-
råden som är förhållandevis opåverkade av exploateringar av 

i Mälaren som även den är ett ganska så orört område. Skogsparti-
erna är viktiga områden enligt kommunen, dels för djur och växter 
men även som friluftsområde för invånarna (Södertälje 2004). 

I samband med översiktsplanen har även kommunen arbetat fram 
en grön skogsbruksplan, ett vägledande dokument till hur kom-
munens skogar ska skötas. Detta dokument framhäver att de tä-
tortsnära skogarnas naturvårds- och rekreationsintresset ska väga 
tyngre än själva skogsproduktionsintresset (Södertälje 2004).

SCBs undersökning
Enligt SCBs underökning (2005) framkommer det att enbart 
4 procent av invånarna i Södertälje tätort saknar tillgång till 
grönområden. Tillgången till grönområden påverkas däremot av 
att hela 36 procent av tätortens totala area består av hårdgjord yta 
(SCB 2005). Tätortens utformning talar för en bebyggelsestruktur 
med bra tillgång till grönområden då stora arealer lämnats mel-
lan och i bostadskvarteren, se karta 7 på sid. 137 över Södertälje 
tätort. Tillgången till grönområden påverkas även av att tätorten 
ligger i en region med mycket grönska. Detta medför att oavsett 

-
torten.
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I kommande kapitel redovisas kommunernas tankar och mål om 
den täta och glesa staden, dvs. förtätning och utglesning av respek-
tive kommuns tätort. 

Karlskrona 

områden så att ingen ny mark tas i anspråk. Fram till 2030 beräk-
nas Karlskrona kommun öka med minst 6 000 personer vilket 
innebär en utbyggnad av cirka 5 000 bostäder (Karlskrona 2010). 
Med denna utbyggnad sker en kraftig förtätning av tätorten vilket 
förtydligar och ökar den täta stadens utbredning. En förtätning 

-
råden eftersträvar kommunen även en funktionsblandning. Med 
en funktionsblandad stad underlättas vardagslivet för tätortens 
invånare eftersom arbete och service ligger inom rimliga avstånd 
från bostaden (Ibid.). 

och offentliga miljöer som även möjliggör att länka samman 
stadsstrukturer. Kommunen lyfter dock problemet att med en tät 
och funktionsblandad stad ökar även bullernivåerna, vilket är en 
nackdel (Karlskrona 2010).

På Trossö, Karlskrona centrum, med omnejd föreslås en förtätning 
av 2 000 nya bostäder. Förslagsvis förtätas detta område med 1 
500 bostäder samt 500 bostäder genom inredda vindar (Karlskro-
na 2010). Som sagts ovan kommer denna förtätning att förtydliga 
den täta staden ytterligare. Förtätningen handlar framför allt om 
tre större utbyggnadsområden på Pottholmen, Skeppsbrokajen/
Handelshamnen och Hattholmen/Kv. Muddret. Utöver dessa större 
områden kommer förtätning även ske på enskilda tomter i staden 
(Karlskrona 2010). 

I översiktsplanen har en uppdelning av tätorten gjorts genom 
Trossö som innefattar Saltö, Ekholmen, Stumholmen och Björkhol-
men, stadsbygden som avgränsas av Pantarholmen i söder, Bastas-

Åtgärder för den täta och 
glesa staden
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6.4 Den täta och glesa staden
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jön i norr, Rosenholm i väst och Lösen i öst samt landsbygden som 
innefattar hela kommunen förutom tätorten samt Nättraby, Röde-

Trossöområdet och den glesa staden till landsbygden. Där emellan 
ligger stadsbygden som är ett mellanting mellan den täta och glesa 
staden. Karlskrona innefattar därmed hela skalan.

Kalmar
Ända sedan 1930- och 1940-talet fram tills idag har Kalmar stad 
brett ut sig och tagit upp allt större ytor av sitt omland, likt den 
glesa staden. Boendetätheten minskade i många svenska städer, 
med mer än 20 000 invånare, från 30 invånare per hektar under 
1960-talet till 22 invånare per hektar under 1990-talet. Under 
samma tidsperiod hade även Kalmar en liknande utveckling 
(Kalmar 2011). Idag kan i princip inte staden utvidgas mer eft-

-
turlandskapet. Kommunen påpekar att vid en tillbakablick var 
Kalmar mer stad för 50 år sedan i jämförelse med vad den är idag. 
I och med denna utveckling måste nu en förändring ske i form av 
en förtätning av staden genom att växa inifrån och ut, likt bild 4 
visar (Kalmar 2011). Samtidigt som kommunen förespråkar en 
förtätning av innerstaden pratar de även varmt om att förtäta de 
områdena som idag räknas till staden dvs. Lindsdal, Smedby och 
Rinkabyholm. Med den höga tätheten förespråkas även ett hållba-
rare samhälle eftersom redan ianspråktagen mark utnyttjas på ett 
effektivare sätt. Med en tätare och utvidgad stadskärna ökar även 
attraktionskraften för både människor, företag och institutioner. 
Utöver förtätningen förespråkar även kommunen en funktions-
blandad stad vilket även motverkar att områden ligger öde under 
kvällstid och därmed ökar även tryggheten. Likt Jacobs eftersträ-
var kommunen att förtäta områdena med olika typer av bostäder 
för att kunna erbjuda olika boendeformer. Bostäder med olika typ 
och ålder genererar till olika kostnader inom bostadsområdet och 
därmed även en blandning av människor (Ibid.). 

den resterande tredjedelen i småhus. Lägenheterna består till 
största del av ettor, tvåor och treor med ett lägre antal fyror el-
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Halmstad
I Halmstads översiktsplan behandlas inte förtätning eller utgle-
sning i någon större utsträckning likt de andra kommunerna 
gör. Enligt kommunen kommer förtätning och förnyelse att ske i 

den närmaste tiden (Halmstad 2001). Förutom förtätning kommer 
även nybyggnation att ske på omkringliggande jord- och skogs-
mark vilket innebär att tätorten kommer att breda ut sig, likt den 
glesa staden. I kombination med utbyggnaden av staden påpekar 

-
gnad av nybyggnationsområdena (Ibid.).

ler större (Kalmar 2011). Med denna vetskap borde innerstaden 
ha en ganska så hög täthet av lägenheter eftersom antalet lägen-

Kommunen framhäver däremot att alla inte vill bo i innerstaden 
utan många vill bo utanför Kalmar stad där bebyggelsen är be-
tydligt glesare än i innerstaden. Den glesa bebyggelsen blir ännu 
påtagligare då kommunen har till syfte att öppna upp landskapet 
så att tillgängligheten till naturen ökar (Kalmar 2011).

Bild 4: Kalmar, Växa “innifrån och ut”
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Som nämnts tidigare har kommunen som mål att inom 10 kilom-
eter från bostaden bör alla invånare ha tillgång till en så kallad 
grundservice som innefattar dagligvarubutiker, förskola, skolen-
heter för elever i åldrarna 6-11 år, bibliotek eller bokbuss, servi-

som därmed möjliggör arbetspendling (Halmstad 2001). Med 
detta som mål undrar jag om de strävar efter att vara en tät eller 
gles stad.

Hur många bostäder som översiktsplanen planerar för har delats 
upp i två olika etapper där den första perioden sträcker sig från 
år 2000-2005 och den andra perioden från 2005-2015. Eftersom 
kommunen arbetat med tre olika scenarier, grund, medel och hög, 
varierar befolkningsprognosen utefter dessa. För att kunna räkna 
om befolkningsmängden till antal hushåll beräknade kommunen 
med ett genomsnitt på 2,17 personer per hushåll. Denna siffra 
kommer ursprungligen från att hushållsstorleken minskat under 
hela efterkrigstiden och uppkom efter en mätning 1990 till 2,17 
personer per hushåll. Ingen ny folk- och bostadsökning har gjort 
sedan dess vilket är anledningen till att denna siffra återanvänts 
(Halmstad 2001). För etapp ett dvs. perioden mellan år 2000-
2005 görs antagandet att hushållsstorleken hålls oförändrad och 
därmed används genomsnittssiffran 2,17 personer per hushåll. 
Dessa antaganden används på medel- och minimialternativet för 
befolkningsutvecklingen vilket genererar till två helt olika prog-
noser. Minimialternativet får ett nästan oförändrad bostadsbehov 
medan medelalternativet får ett bostadsbehov på 180 lägenheter 
per år, dvs. totalt 1 100-1 200 lägenheter fram till år 2005, se 
tabell 11 (Ibid.). Utvecklingen för etapp två, dvs. perioden mellan 
2005-2015 är svårare att göra en prognos för. I översiktsplanen 
illustreras två utvecklingsalternativ för hushållsstorleken, ett fall 
där hushållsstorleken minskar till 2,1 personer per hushåll och 
ett där hushållsstorleken ökar till 2,3 personer per hushåll. Detta 
skulle innebära att mellan 2 000-5 000 lägenheter skulle behöva 
byggas fram till 2015. Det lägre utvecklingsalternativet uppstår 
vid låg befolkningstillväxt eller att hushållen blir större till yta 
och det högre alternativet uppstår vid en hög befolkningstillväxt 
och därmed mindre hushåll (Ibid.). Med dessa olika scenarier är 
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det svårt att förutse vilket av alternativen som har slått igenom 
eftersom ingen ny folk- och bostadsundersökning har genomförts 
sedan 1990. Beroende på vilket av alternativen som slår in kan 
påverka uppfattningen om stadens karaktär som tät eller gles.

Tumba
-

råden samtidigt som de i översiktsplanen påpekar att föreslagna 
expansionsområden kan leda till att bilen är ett måste. 

samt en succesiv men försiktig utveckling av tätorternas centrala 
delar. Kommunen påpekar däremot att områden för exploatering 
inte får ta alltför stora delar av omkringliggande natur, kultur och 
friluftsliv i anspråk (Botkyrka 2002). För att kommunen ska kunna 
möta det bostadsbehov som både kommunen och regionen står 
inför måste cirka 350 nya bostäder byggas varje år dvs. totalt cirka 
7 000 nya bostäder fram till 2020. Av dessa 7 000 bostäder kom-

5 000 för bostäder inom nya bostadsområden eller genom utbyg-

användas till förtätning samt 800 bostäder för utbyggnad av nya 
områden. Ytterligare 40 hektar tas i anspråk för nya verksamhet-
sområden (Ibid.). 

förtätningen bidrar till att skapar bättre serviceunderlag. Likaså 
ges möjlighet till variation inom bostadsområdena, men kom-

2002).

resmönster och stil. Detta i kombination med planens utspridda 
-
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att denna typ av bostadsplanering kommer leda till att koldiox-
idutsläppen ökar och därmed öka växthuseffekten inom områdena 
(Botkyrka 2002).

Ute på landsbygden förväntas inga stora förändringar att ske utan 
kommunen värnar om dess karaktär som odlingsbygd, skogsom-
råden, bybildningar samt större gårdar (Botkyrka 2002).

Skövde

där det är möjligt. Möjligheten att kunna förtäta inom stadens 
centralaste delar är begränsad vilket gör att kommunen måste 

förstärkas som centralort till Västra Götalandsregionen kommer 
även Skövdes tätort att förtätas och utvecklas. Kommunen påpekar 

det är möjligt (Skövde 2011).

Kommunen består idag 2011 av drygt 51 400 invånare men har 
som mål att bli 60 000 invånare till 2025. För att kunna nå upp till 
detta mål måste 280 nya bostäder byggas varje år med en boende-
täthet på 2,10 personer per hushåll (Skövde 2011).

Även om stadskärnan är Skövdes mittpunkt innefattar stadens 
centrum ett större område. Som sagts tidigare påpekar kom-
munen att ytorna för förtätning inne i stadskärnan är begränsade. 

-
nans närområde har kommunen pekat ut tre större områden med 
förtätningsmöjligheter och utvecklingskapacitet, Arenaområdet, 
Mariesjöområdet och ett område sydost om Resecentrum, se karta 

av andra områden i stadskärnans närområde (Skövde 2011). 
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Södertälje
Södertälje kommun förespråkar, på kort sikt, en förtätning i re-

och service. Kommunen menar att en förtätning av staden gör 
det möjligt att bevara orörd mark i stadens utkanter (Södertälje 
2004). Trots denna inställning påpekar kommunen att Södertälje 
kommun har, likt många andra orter i liknande storlek, en stor 

anledning förespråkar kommunen att andelen enfamiljshus ökar 
samtidigt som det är viktigt att behålla en blandad bebyggelse, 

-

ny mark utanför tätorten att tas i anspråk och därmed bidra till att 
staden breder ut sig allt mer. Dessa två argument går inte riktigt 
hand i hand vilket gör det svårt att förstå vad kommunen verkligen 
vill. 

På längre sikt ser kommunen att det fortfarande kommer att 
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aktuellt att bebygga nya stadsdelar utanför tätorterna. Eftersom 
Södertälje tätort har begränsade expansionsmöjligheter föreslår 
kommunen Tvesta och Kvedesta som möjliga utbyggnadsområden 
(Södertälje 2004).

Antalet nya bostäder bygger kommunen på en befolkningsökning 
med 9 000-13 000 invånare fram till 2015 vilket skulle betyda 5 
500-8 000 nya bostäder i hela kommunen. Stadens centrala delar 
föreslås kompletteras med cirka 500 nya bostäder. En närmare 
precisering av detta redovisas i en utvecklingsplan för området 
(Södertälje 2004).



175175




