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Förtätning är ett planeringsideal som i dag framhålls som en viktig hållbarhetsstrategi och 
som har växt sig allt starkare både internationellt och nationellt. Städernas tillväxt bidrar till 
att de urbana grönområdenas förutsättningar förändras och i många fall påverkar  
förtätningen centrala grönområden och grönytor vars kvaliteter och värden riskerar att gå 
förlorade vid exploatering. Syftet i detta arbete har varit att undersöka grönstrukturens  
betydelse i den täta staden. Vidare har syftet varit att genom en fallstudie av  
Rambergsstaden i Göteborg undersöka grönstrukturens funktion, så som den uppfattas av 
olika aktörer och aktuell forskning, för att komma fram till vilka konsekvenser för  
grönstrukturen en förtätning av området kan leda till.

En metodkombination av intervjuer/enkät, inventering/kartanalyser samt en litteraturstudie 
har använts för att besvara frågeställningarna och på så sätt belysa arbetets syfte.  
Slutsatserna som kan dras av detta arbete är att grönområden i staden har en viktig  
betydelse både utifrån ett ekologiskt, socialt och kulturellt perspektiv.  
 

grönområdens betydelse förstås och hur det används i praktiken. Fallstudien av  
 

kunskaper i praktiken eftersom andra intressen i samhället väger tyngre och kan motiveras 
starkare. 
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1 Inledning

I följande kapitel kommer först en generell bakgrund till ämnesvalet att presenteras som  
ligger till grund för den något snävare problemformuleringen som presenteras i andra  
avsnittet. Problemformuleringen utgör i sin tur grund för ett syfte som vidare leder till ett antal 
frågeställningar som undersökningen är uppbyggd kring. I kapitlets fjärde avsnitt presenteras  
arbetets disposition för att ge en överblick av arbetets omfattning. I kapitlets sista avsnitt  

arbete
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BAKGRUND 

 
 

dels beror detta på närheten till arbete och dels på 
att möjligheterna för konsumtion och upplevelser 
lockar. Urbanisering har alltid funnits, men under 

kraft och allt sedan dess har antalet människor som 
bor i städer bara ökat (Lindén, 2001).   
 
Efterkrigstidens stadsutveckling har präglats av 
transporternas utvidgning och det framväxande 
transportberoendet som tillsammans med bilismen 
har lett till en mer utspridd, funktionsuppdelad 
stad. Att bilismen har dominerat har bidragit till att 

 
dominerande (Lundgren Alm, 2001).  
Denna utspridning av staden kallas för urban 
sprawl, eller utglesning av staden, och har visat sig 
leda till ökat bilberoende och segregation (Ståhle, 
2005).  
 
Som en reaktion mot stadens utbredning har  
förtätning av stadens obebyggda ytor uppkommit 
som ett nytt planeringsideal. Att förtätning i dag 
framhålls som en viktig hållbarhetsstrategi är något 
som indikeras både internationellt (UN-Habitat, 
2003) och lokalt (Göteborgs Översiktsplan, 2009). 
Det ses som en viktig strategi för att undvika  
utglesning av städer samtidigt som förespråkarna 
menar att samhällets försörjningssystem blir mer 
effektiva om staden är tät (Johansson, 2004).  

PROBLEMFORMULERING  
 
Städernas och tätorternas tillväxt bidrar till att 
villkoren för grönområden i de urbana miljöerna 
förändras. Förtätning av staden innebär att  

 
bebyggelse, infrastruktur och service som kan 
utnyttjas. Detta innebär istället att den  
bostadsnära naturen riskeras att tas i anspråk när 
staden behöver växa (Ståhle, 2005).  
Förtätningen bidrar ockå till att centrala  
grönområden och grönytor får lämna plats åt 
bebyggelse och infrastruktur medan utglesningen 
av staden  innebär ett hot för stor sammanhängande  
grönstruktur utanför städerna (Ståhle, 2005;  
Rapport 2010/11:RFR3, 2011).

Enligt Statistiska centralbyråns rapport  
”Förändring av grönytor/grönområden i och  
omkring tätorter 2000-2005” så bidrar städernas 
tillväxt till att grönområden fragmenteras och  
isoleras. Grönytorna minskar både i storlek och i 

det forskning som visar på att grönområden har 
stor betydelse i urbana miljöer ur många  
synpunkter (Bucht & Persson, 1995).  
 
Denna problemformulering utgör grund för ett 
syfte som vidare leder till ett antal frågeställningar 
som undersökningen är uppbyggd kring.
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
Syftet är inledningsvis att redogöra för  
grönstrukturbegreppet samt undersöka  
grönstrukturens betydelse i den täta staden.  
Vidare är syftet att genom en fallstudie av ett 

grönstrukturens funktion, så som den uppfattas av 
olika aktörer och aktuell forskning, för att komma 
fram till vilka konsekvenser för grönstrukturen en  
förtätning av området kan leda till. 

Huvudfråga:
- Vilken funktion har grönstrukturen och 
grönområden i den täta staden?
 
Underfrågor:

 

boende?

- Vad kan den föreslagna förtätningen enligt  
programskissen få för konsekvenser för  
grönområdena i Rambergsstaden?

DISPOSITION 
 
Arbetet är disponerat genom att bakgrund,  
problemformulering, syfte, frågeställningar samt 

 
 
Andra kapitlet utgörs av en forskningsöversikt där 
aktuell forskning om staden och det gröna  
presenteras.  
 
I arbetets tredje kapitel presenteras en  
avgränsning av uppgiften samt de metoder och 
strategier som använts i arbetet.  
 
Fjärde kapitlet utgörs av en fallstudie av  
Rambergsstaden i Göteborg där också arbetes  
resultat- och analysdel behandlas.  
 
Sista kapitlet i arbetet består av en avslutande  
diskussion där frågeställningarna besvaras och 
arbetets resultat diskuteras.  
 
Slutligen presenteras en referenslista med de källor 
som använts i arbetet samt bilagor bestående av 
intervjuguider och enkätsvar.
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BEGREPPSDEFINITION
 

deras betydelse i detta arbete. 
 
 
Grönområde
Ingår i grönstrukturen och innefattar all mark som inte är bebyggd eller på annat sätt hårdgjord, 
där växtlighet förekommer.  

 
Grönstruktur

nätverk av små och stora grönområden av olika karaktär och funktion. Hela spektrat från den välansade  

grönstruktur. De gröna områdena kan vara mer eller mindre sammanhängande och är oberoende av ägo- 
 

det hydrologiska systemet i marken och vattenområden ingår i grönstrukturen (Boverket, 1999).

den formella grönstrukturen och den faktiska grönstrukturen. Den formella 
grönstruktur utgör de områden som är gröna på kartor och i kommunala plandokument medan den faktiska 
grönstrukturen avser alla obebyggda och icke hårdgjorda markområden i staden. Den formella grön- 
strukturen består främst av kategorierna rekreationsmark och naturpartier som ur olika synvinklar bedöms 
värdefulla. Inom den faktiska grönstrukturen ryms dessutom arealer inom industriområden, mellan och längs 
olika transportleder, stränder mot vattendrag, bostadsgårdar samt villa- och radhusträdgårdar (Lundgren 
Alm, 2001).

Biotop
Ekologisk term för ett område eller ett utrymme som karaktäriseras av vissa yttre faktorer och  
vegetation. Biotopen är den yttre värld i vilken ett visst växt- eller djursamhälle hör hemma, och det  är 

större avsnitt av landskapet, t ex en hed, en mosse, en granskog eller en sjö, men det kan också vara ett litet 
område, t ex en damm eller ett strandparti (Nationalencyklopedin).

Sociotop
En sociotop är en plats för mänskliga aktiviteter, det vill säga en avgränsad miljö som i sitt sociokulturella 
sammanhang upplevs som en livsvärld. Sociotopen handlar om de värden och betydelser som platsen har för 

som individerna i samhällskulturen själva har. Sociotopen beskriver förenklat platsens upplevelsevärden. 
Sociotopen kan ses som det (social-) antropocentriska perspektivet på en plats och biotopen som det  
biocentriska. Biotopen är platsens liv och form (t ex sandstrand), sociotopen är den upplevda och värderade 
platsen (t ex badstrand) (Ståhle, 2000; Stockholm Stad, 2003). 
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Täthet
Täthet kan utgå från bebyggelsen (genom exploateringstal, rumstäthet etc) eller utifrån befolkningen (genom 
befolkningstäthet invånare per kvadratkilometer etc). 

Befolkningstäthet uppges normalt av antal boende inom ett område. En låg befolkningstäthet kan bero på 
olika saker, antingen att exploateringen är låg eller att andelen bostäder är låg i bebyggelsen. Det kan också 
bero på att utrymmesstandarden är hög, det vill säga att antalet personer per rumsenhet är låg.

Bebyggelsetäthet
mellan den sammanlagda våningsytan (bruttoarean) i bebyggelsen och den totala markytan (Rådberg, 1988).

 
Rekreation
Återhämtande av krafter genom vistelse i avkopplande miljö eller avkopplande aktivitet som främjar  
återhämtande av krafter (Nationalencyklopedin).

Biologisk mångfald
Artrikedom, genetisk variation inom arter samt mångfalden av ekosystem. Begreppet lanserades i USA i 
mitten av 1980-talet och är bredare än de tidigare använda orden artrikedom och diversitet. Värdet av den 
genetiska variationen inom varje art har uppmärksammats i ökad utsträckning. Oftast anges antalet arter som 
ett mått på biologisk mångfald (Nationalencyklopedin).

Urbanisering

Staden har i alla tiden utövat lockelser på landsbygdsbefolkningen i kraft av sin roll som mötesplats med 
 

större städer (Nationalencyklopedin).
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2 Forskningsöversikt

I följande kapitel kommer forskning om staden och det gröna att presenteras. Syftet med  
forskningsöversikten är att den ska fungera som en teoretisk bakgrund för det fortsatta arbetet 
samtidigt som det kan ses som ett underlag, och till viss del empiri, för att kunna besvara de 
frågeställningar som arbetet har för syfte att undersöka. I första avsnittet beskrivs normer om hur 
täthet har använts i svenskt stadsbyggande från 1800-talet och framåt, detta för att kunna få en 
bild av hur det har sett ut tidigare och hur det kan komma att utvecklas. I följande avsnitt  
presenteras en historisk översikt om hur grönskans betydelse i staden har utvecklats samt vilka 

-
gång av grönskans betydelse i staden, detta avsnitt kan ses som ett underlag för att besvara  
arbetes frågeställningar. I fjärde avsnittet redovisas sociotopmetoden som ett instrument i arbetet 
med grönområdens brukarvärde och användning. Slutligen sammanfattas de teoretiska  
utgångspunkter som jag tar med mig vidare i arbetet och efter det presenteras ett avsnitt där jag 
diskuterar källkritik.
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TÄTHETSNORMER I  

STADSBYGGANDET  

Följande sidor om täthetsnormer i stadsbyggandet 
är till största delen hämtad från Johan Rådbergs 
doktorsavhandling ”Doktrin och täthet i svenskt 
stadsbyggande 1875-1975” som skrevs 1988.  
Källor som är hämtade från annat material än  
Rådberg anges i texten. 

Från slutet av 1800-talet när den moderna  
stadsplaneringens epok startade har det skapats 
normer och ideal för hur staden ska byggas.  

 
teoretiker, arkitekter och stadsplanerare som på 
olika sätt behandlat problematiken  med täthet och 
grönska.

Baron Georges-Eugène Hausmann (1809-1900) 
utsågs 1853 till polisprefekt i Seinedistriktet där 
han tillsammans med Napoleon III ledde det nya 
stadsbyggnadsprogrammet för Paris.  
Baron Hausmann har blivit ihågkommen som  
upphovsmannen till det moderna Paris stadsbild 
och hans idéer kom att spridas ut i Europa.  
Hausmanns metod var att använda en slags  
stadskirurgi som innefattade rivningar av gamla 
byggnader, nya gatudragningar och gaturegle-

i staden samtidigt som det bidrog till ”ljus och 
luft” i staden och därmed var viktig även ur en 
hälsoaspekt. Gaturegleringarnas effekter ur täthets-
synpunkt innebar långsiktigt att det genomsnittliga 
våningsantalet ökade, bebyggelsetätheten ökade, 
den genomsnittliga befolkningstätheten ökade och 
tomtpriserna ökade.

Reinhard Baumeister (1833-1917) ställde sig 
avvisande till Hausmanns stadskirurgi, vilket 
enligt hans mening ledde till höga hushöjder, hög 
täthet, höga markpriser och osunda bostadsformer. 
I stället förespråkade han att städerna skulle 
expandera genom omfattande planerade stadsut-
vidgningar. Han menade också att solljus och ren 
luft är nödvändiga för människan. Baumeister 
upprättade en ”normalbyggnadsordning” enligt 
vilken det maximalt tillåtna våningsantalet skulle 

vara fyra. Byggnadshöjden skulle inte översstiga 
den fria gatubredden och Baumeister förde en tes 
om att riktigt utformade stadsutvidgningar var 
förutsättningen för sociala förbättringar i städerna.

Karl Hoepfner (1880-1945) var lärjunge till 
Reinhard Baumeister och förenade ett socialt 
perspektiv på stadsbyggandet med ingenjörs-
mässiga metoder så som solstudier och exploa-
teringskalkyler. Det höga och täta byggandet 
var egentligen helt onödigt, enligt Hoepfner, 
med tekniska transportmedel var det möjligt att 
övervinna svårigheterna med utglesningen. Han 
förespråkade ett lågt byggnadssätt med högst tre 
våningar eftersom höga hus försvårade tillgången 
till mark och trädgård som var av betydelse för 
de boende. Han menade också att varje bostad 
borde ha tillgång till en trädgård på minst 40-60 
kvadratmeter. Offentliga platser och parker kunde 
inte ersätta den egna rofyllda trädgården enligt 
Hoepfner. 

Camillo Sitte (1843-1903) var verksam som 
arkitekt i Wien. Hans betydelse för  
stadsbyggnadskonsten ligger framför allt i 
den 1889 utgivna ”Der Städtebau nach seinen 
künstlerischen Grundsätzen”. I boken lade han 
fram en kritik mot samtidens stadsbyggande, 
vilket i Haussmanns anda satte sin prägel på 
huvudstäderna i Europa. Sitte kritiserade de 
alltför breda och raka gatorna som skapade 
oändlighetsperspektiv, de jättelika öppna stjärn-
platserna i vars mitt skulpturer eller monumentala 
byggnader placerades och de rätvinkliga kvarteren 
med jämnhöga husfasader. Han efterlyste 
en omväxlande och levande stadsbild och 
förespråkade slutenhet i platsbildningar istället för 
öppenhet. Sitte visar sin ställning i täthetsfrågan 
i uppsatsen ”Storstadsgrönska” som tillades den 
4:e upplagan av ”Der Städtebau”. I denna uppsats 
framhåller Sitte att de gröna växternas betydelse 
för syrehalten i luften fått en överdriven betydelse. 
Sitte menade mer grönska i städerna innebar 
stigande värden på tomtmark i centrum av städer 
samtidigt som det bidrar till rumslig utspridning 
av staden som inte ens kan bemästras med de mest 
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Ebenezer Howard (1900-1930) menade att den 
okontrollerade storstadstillväxten inte var bra för 
samhället i stort. Den bidrog till att landsbygden 
utarmades. I storstäderna fanns arbetstillfällena, 
men miljön var ohälsosam, naturen och grönskan 
utrotad och bostäderna dyra och överbefolkade. 
Howard ville skapa ett alternativ till bosättningen 
i storstaden och på landsbygden, ett alternativ som 
skulle förena bådas fördelar utan deras nackdelar 
– Garden Cities. I Howards trädgårdsstäder skulle 
bostäderna ha egna trädgårdar samtidigt som 
staden också skulle bjuda på sol och luft i rikliga 
mängder. Detta kunde garanteras genom en stor 
stadspark och inslag av träd, buskar och gräsmattor 
i hela staden. Stadsområdet skulle ha en bestämd 
maximal storlek och befolkning, när invånarantalet 
uppnåtts skulle staden inte fortsätta att växa genom 
utbredning och förtätning. Istället skulle en ny 
stad etableras på ett visst avstånd från den första. 
Principen skulle försäkra att stadens trädgårdska-
raktär skulle bevaras inför framtiden. Ambitionen 
med Howards förslag var att skapa en balans 
mellan stad och land.

Raymond Unwin (1863-1940) förde arvet efter 
Howard vidare genom att tillsammans med 
kompanjonen Barry Parker skapa verklighet av 
trädgårdsstaden. Unwin introducerade normen 
”12 houses per acre” i engelskt stadsbyggande. 
Han menade att högre täthet än det gav sämre 
möjligheter att åstadkomma en god bostadsmiljö 
och skulle därför inte kunna medföra några 
besparingar ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta 

gained by overcrowding!”. Han menade också att 
den vanliga invändingen emot trädgårdsstaden, att 
denna skulle ge upphov till en stark utbredning och 
där med långa avstånd, var en överdrift. Unwin 
menade också att anledningen till att marken 
överexploaterades även fast vinsterna var så små 
och nackdelarna var så stora, var för att den enda 
person som haft nytta av överexploateringen har 
varit samma person som beslutat om utnyttjandet 
– markägaren själv. Markägaren har bara sett till 
den ekonomiska lönsamheten genom att pressa in 
så många hus som möjligt på sin egen markbit utan 
att ta hänsyn till de negativa effekterna det får för 
de boende och samhället.

Anton Hoenig (18..-1951) införde rymlighetstalet 
som är friytan dividerat med lägenhetsytan. 
Hoenig, som endast räknade med användbar 
friyta, menade att rymlighetstalet 1 var den 
rimliga undre gränsen för rymligheten. Detta mått 
levde kvar i Sverige ända till mitten av 70-talet 
i Sverige och dansk lagstiftning till 1980-talet. 
Med utgångspunkt från rymlighetstalet r=1 klassi-

(weiträumig) eller trångt (engräumig). I slutet av 
1930-talet introducerades rymlighetstalet av Uno 
Åhrén som ett kvantitativt mått på kvalitet i svensk 
stadsplanering efter en artikel av Hoenig (Ståhle, 
2005).

Le Corbusier (1887-1965) är, även efter sin död, 
en av världens mest kända arkitekt och stadspla-
nerare vars tänkande satt djupa spår i det moderna 
stadsbyggandet i hela världen. Le Corbusier var 
tillsammans med Gropius den ledande kraften i 
Congrès Internationaux d’Architecture Moderne 
(CIAM - den internationella kongressen för 
modern arkitektur) under åren 1928-1933. Han 
räknade med höga täthetstal eftersom höga tätheter 
skulle leda till korta avstånd och snabba kommuni-
kationer i staden. Le Corbusier förespråkade 
nödvändigheten av hög befolkningstäthet eftersom 
det var en förutsättning för intelligens och kultur. 
För att få bukt på de dåliga bostadsförhållandena 
skulle stadens centrum glesas ut genom en ökning 
av dess täthet. Lösningen var att först riva ner den 
gamla staden och ersätta den med höghus i park. 
Tätheten på höjden möjliggjorde vidsträckta gröna 

Lundgren Alm, 2001).

Walter Gropius (1883-1969) och CIAM bidrog 
till att det modernistiska stadsbyggandet tog riktig 
fart in på 1930-talet genom att i stor utsträckning 
ta hjälp av rationella mått. Gropius redovisade 

konsekvenserna av olika våningstal. Han menade 
att solvinkeln styrde hushöjden och exploate-
ringsgraden, och att höga hus på så sätt gav ljusa 

stort genomslag. 
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Patrick Abercrombie (1879-1957) var professor 

att planera Londons återuppbyggnad efter andra 
världskriget. Han är upphovsman till Greater 
London Plan där han tog fram en normerad skala 
av tätheter som förutsattes styra det fortsatta 
stadsbyggande i Londonregionen. Regionen 
delades upp i fem zoner inom vilka det skulle gälla 
olika riktlinjer för framtida befolkningstätheter. 
Londonplanen lade stor vikt vid tillgången på 
parker och grönområden. Riktvärdet för parker 
angavs till 10 hektar per 1000 invånare (40 kvm/
invånare).

Jane Jacobs (1916-2006) var en amerikansk 
kulturskribent och arkitekturkritiker som 1961 
släppte den klassiska boken ”The death and life of 
great American cities”. Jacobs tes var att modern 

att alla moderna stadsplaneingrepp bara haft en 
skadlig inverkan. Modernt stadsbyggande skapade 
monotoni, ensidighet och tristess i städerna. Jacobs 
menade att en viss lägsta bebyggelsetäthet krävs 
för att en stadsdel ska kunna utveckla vitalitet och 
undgå tristess och förslumning. Främjande för 
vitaliteten är ett högt utnyttjande av tomtmarken, 
alltså en hög andel bebyggd mark. En liten del av 
marken bör sparas som gårdar medan större delen 
bör bestå av gator och små parker eftersom det 
garanterar ett livligt gatuliv. Förtätning borde ske 
i de områden med måttlig täthet och endast ske till 
den gräns där befolkningstätheten är tillräcklig för 
att ge upphov till ett livligt och intressant stadsliv 
(Jacobs, 2005).

 togs fram som en 

radiella järnvägslinjer. Runt järnvägsstationerna 
i förorterna skulle enheter för omkring 10 000 
invånare uppföras och centrala Köpenhamn 
skulle förbli ett regionalt centrum där radiella 
affärs- och verksamhetsstråk sammanstrålade. 

Detta innebar att landsbygden förs in till city och 
ger stadsbornas tillgång till grönområden och 
landsbygd (Lundgren Alm, 2001; Ståhle, 2005).
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GRÖNSKAN I DEN TÄTA STADEN  

Följande historiska översikt över grönstrukturen 
och grönskans framväxt i staden är till största 
delen uppbyggd på fakta från Bucht & Perssons 
bok ”Grönstruktur i städer och tätorter – utdrag ur 
PBL-utredningen 1994”. Källor som är hämtade 
från annat material anges i texten.

Den gröna strukturen i staden består av många 
olika typer av grönområden bland annat natur, 
parker, trädgårdar, bostadsgårdar, kyrkogårdar, 
koloniträdgårdar, planteringar, idrottsområden 
och skolgårdar. Men även andra områden så 
som skyddsområden till industrier och vägar, 
järnvägsbankar eller andra impediment kan i vissa 
avseenden räknas till den gröna strukturen i staden. 
Hur helheten är uppbyggd har stor betydelse för 
hur väl stadens gröna områden fungerar (Boverket, 
1999).

tätorter har vuxit fram successivt under knappt 200 
år. Grönstrukturen har sina huvudsakliga rötter i 
1800-talets utveckling av den moderna staden. I 
befästa städer omvandlades de raserade befäst-
ningsvallarna redan tidigt under 1800-talet till 
allmänna promenadplatser som i dag bildar gröna 
bälten med stora värden. Från början av 1800-talet 
förvandlades kyrkogårdarna från ovårdade och 
illa sedda platser till de kyrkogårdsträdgårdar 
som i dag utgör ett viktigt kulturarv att vårda och 
bevara. Parkernas och kyrkogårdarnas grönska 
motiverades inte bara estetiskt och socialt utan 
också hygieniskt. Stadens lungor skulle utgöra en 
kompensation för dåliga boendeförhållanden.

Från 1870-talet började stads- och järnvägs-
parker att skapas som populära promenadplatser 
och dekorativa ansikten i den växande staden. 
Flertalet formades efter idéer som ursprungligen 
kommit från England, därav beteckningen engelska 
parker. Järnvägsparkernas grönska skulle hindra 
spridningen av sot och glöd från ångloken till 
närliggande bebyggelse. Alléer planterades dels av  
brandskyddsskäl, dels som ett led i genomförandet 
av Baron Haussmanns stadsbyggnadsidéer i 
rutnätsstäderna. Detta gav städerna i början av 

detta sekel en grön och lummig karaktär. Vid 
sekelskiftets början växte koloniträdgårdsrörelsen 
fram i Sverige. Trädgårdsodlingen var ett viktigt 
motiv för egnahemsrörelsen och bidrog till att ge 
egnahemsområdena deras trädgårdskaraktär. Efter 
andra världskriget försvann trädgårdsodlingen allt 
mer i villaträdgårdar och koloniområden, dessa 
omvandlades i sin tur till rekreativa utemiljöer.
 
Stadsbyggnadsidéerna som kom med  
funktionalismen och modernismen bröt radikalt 
mot tidigare mönster. Kvarteren bröts sönder och 
husen lades fritt i park. Naturmarken sparades 
både i parker och i närmiljön på tomtmark. Tack 
vare det hantverksmässiga byggandet var det fram 
till mitten av 1950-talet möjligt att bevara naturen 
nära husen. I dag har grönstrukturen i många av 
de bebyggelseområden som uppkom under denna 
tid stora ekologiska, kulturhistoriska och sociala 
kvaliteter. 

Under 1960- och 70-talen gav det svenska 
stadsbyggandet starkt förändrade förutsättningar 
för grönstrukturen i staden. Arealen friytor ökade 

avstånd mellan leder, parkeringar och bebyggelse, 
men också till följd av normerade krav på olika 
sociala funktioner hos friytor på tomtmark och 
allmän platsmark. Den nya exploateringstekniken 

terrängen och växtligheten. Den nya växtligheten 
som planterades på den omvandlade marken var 
i många fall mycket ensidig. Upprustningarna av 
den yttre miljön har lett till betydande förbättringar 
av grönstrukturen genom mindre andel hårdgjorda 
ytor, större variation i växtligheten och mer 

läkande krafter har också bidragit till att förvandla 
naturmarksrester till naturpartier med stor vitalitet 
och ökande biologisk mångfald. Den största delen 
av grönområdena från denna tidsepok utgör så 
kallade ”mellanrum”, det vill säga arealer som inte 
bestämts av behov för mänskliga aktiviteter eller 

utrymmen för vägslänter, rondeller och så vidare. 
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Under 1970-talet uppmärksammades barnens 
behov av lekplatser och friluftslivets behov 
av tillräckligt stora och tillgängliga områden 
och anläggningar nära bostaden. I många 
kommuner gjordes därför under 1970- och 
80-talen stora satsningar på motionsanlägg-
ningar och motionsspår. Betydelsen av parker och 
grönområden för människors hälsa  
uppmärksammades. Från slutet av 1970-talet har  
inriktningen i stadsbyggandet förändrats genom att 
förtätning har vuxit fram som strategi istället för 
exploatering av jungfrulig mark. 

Ansvar för grönstrukturen
Kommunen ansvarar för större delen av de mark- 
och vattenområden som ingår i grönstrukturen. 
Andra aktörer som har ansvar för delar av  
grönstrukturen är bland annat landstinget, statens 
fastighetsbolag och fastighetsverk, pastoratet med 
ansvar för kyrkogårdar, bostadsbolag, enskilda 

1995). 

Sammanhängande grönstruktur
I rapport (2010/11:RFR3, 2011) betonas vikten av 
sammanhängande strukturer – gator, cykel- och 
gångvägar, grönområden och bebyggelse bör hänga 
samman för att en hög tillgänglighet och kvalitet 
ska kunna uppnås. Isolerade grönområden är ofta 
mer sårbara brand och torka. Återhämtningen efter 
en störning av isolerade områden sker långsamt 
eftersom arter från andra grönområden får svårt att 
hitta dit och återkolonisera det. Enligt rapporten 
förlorar isolerade grönområden biologisk mångfald 
över tid till följd av att vissa populationer dör 
på grund av isoleringseffekten. För att ekosys-
temens funktioner ska kunna upprätthållas och 
för att växter och djur ska kunna spridas krävs en 
sammanhängande struktur. Detta innebär att även 
mindre grönområden och träd i staden kan vara av 
stor betydelse. För grönstrukturens utveckling är 
det viktigt att en pollen- och fröspridning mellan 
olika gröna områden i staden upprätthålls genom 
en sammanhängande grönstruktur. En samman-
hängande grönstruktur bidrar till en biologisk 
mångfald i staden och är av största vikt för stadens 
många arter (Rapport 2010/11:RFR3, 2011; Bucht 
& Persson, 1995).

Långsiktigt perspektiv
Anläggningen av grönområden i staden har gång 
på gång visat sig vara samhällsekonomiskt lönsamt 
då det påverkar människors hälsa positivt, kan 
vara identitetsskapande och marknadsförande 
för staden samtidigt som det höjer värdet på 
den omkringliggande bebyggelsen (Rapport 
2010/11:RFR3, 2011; Ståhle, 2005). Ofta tas inte 
dessa perspektiv med i beräkningarna eftersom de 
positiva effekterna är svåra att få grepp om då de 
ligger långt fram i tiden. Istället bidrar detta många 
gånger till att en högre exploatering av bostäder 
eller kontor gynnas eftersom de på ett mer konkret 
sätt kan ge en snabb lönsamhet (Ståhle, 2005).

Hot mot grönstrukturen
Den största delen av befolkningen i Sverige bor i 
tätorter eller städer. Utvecklingen tyder på att detta 
kommer fortsätta vara relationen mellan stad och 
land. Det betyder att tätorten och staden är den 

i Sverige. En god livsmiljö, med ren luft och 
möjligheter till rekreation och motionsaktiviteter 
är sedan länge huvudmål för säkerhetsställandet 
av parker och grönområden i städerna (Bucht & 
Persson, 1995).  

Ett av hoten mot grönstrukturen är att utbyggandet 
av städer och tätorter tar parker, grönområden och 
annan obebyggd mark i anspråk (Bucht & Persson, 
1995). I Boverkets rapport ”Storstadsuppdraget” 
till regeringen, poängterar man att grönstrukturen 
fragmenteras och att dess förutsättningar att 
positivt bidra till stadens och människans hälsa 
därmed minskar. I Naturvårdsverkets rapport 
4159 ”Storstädernas miljö”, sägs att grönområden 
ofta betraktas som reservmark för exploatering.  
Grönstrukturen har ett svagt skydd eller inget 
skydd alls och hotas därför av andra tätortsin-
tressen. Exploatering för bebyggelseändamål och 
för utbyggnad av teknisk infrastruktur knaprar allt 
eftersom på den resurs som grönstrukturen utgör 
och minskar på så sätt dess långsiktiga värde och 
funktion. Konsekvenserna av ingreppen överstiger 
vida det som kan överblickas utifrån förhållandena 
inom till exempel en enskild detaljplan (Bucht & 
Persson, 1995). 
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Exploateringshoten mot parker har ökat i takt 
med att exploateringen av jungfrulig mark 
minskat och förtätningen ökat. Den biologiska 
mångfalden i städerna har kontinuerligt minskat. 
Eftersom kontakten med omgivningarna blivit 
sämre efterhand som städerna vuxit, grönområden 
successivt har exploaterats samtidigt som andelen 
bebyggd och hårdgjord yta blivit större (Bucht & 
Persson, 1995).

Grönstruktur i lagstiftningen
Planeringen för markanvändning och bebyggelse 
regleras genom bestämmelser i plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900) . Bestämmelser som rör 

1998:808). 

PBL syftar till att främja en samhällsutveckling 
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden 
och en god och långsiktig hållbar livsmiljö för 
människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer. I detta ingår bland annat att främja 
en ändamålsenlig struktur av grönområden och 
att skydda mark- och vattenområden som har 
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras 
naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till 
friluftslivet. Behovet av grönområden i tätorter och 
i närheten av tätorter skall beaktas särskilt, liksom 
behovet av att skydda områden som är särskilt 
känsliga från ekologisk synpunkt. Planeringen 
enligt PBL genomförs i kommunomfattande 
översiktsplan, som är vägledande och i detaljplan, 
som är en juridiskt bindande plan. I detaljplanen 
kan förutom markanvändningen även regleras t ex 
skydd för vegetation.

Genom miljöbalken har vissa områden som 
bedöms vara särskilt värdefulla ett generellt 
skydd som t ex biotopskydd. Områden kan också 
ges skydd som naturreservat, kulturreservat, 

i PBL 1 kap 1 §, 2 kap 2 §, 5 kap 7 §, samt i MB 
i hushållningsbestämmelserna i 3 kap 2 och 6 §§, 
4 kap och i bestämmelserna om områdesskydd i 7 

lagstiftning så som t ex kulturminneslagen.
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GRÖNOMRÅDENS BETYDELSER

Grönområden i staden har en mångfunktionell 
betydelse och utgör en viktig roll för livet i städer 
och tätorter (Rapport 2010/11:RFR3, 2011). En 
uppdelning av dessa betydelser kan sammanfattas 
som ekologiska, sociala och kulturella (Bucht & 
Persson, 1995). Dessa funktioner kommer i den 
avslutande diskussionen (kapitel 5) att jämföras 

(kapitel 4).

Ekologisk betydelse

funktioner. De som kommer att tas upp i detta 
avsnitt handlar om att möjliggöra för ett bättre 
mikroklimat, bevara stadens biologiska mångfald 
och effektivisera samhällets tekniska försörj-
ningssystem (Boverket, 1999). Naturen och dess 
biologiska system spelar en avgörande roll för en 
hållbar stadsutveckling. Vid ett varmare klimat 
förutspås svenska nederbördsmönster att förändras 
och havsnivån stiga. Vid ett förändrat klimat 
krävs det att stadens växtlighet, gröna områden, 
vattendrag och dammar är bibehållna för att deras 
ekologiska funktioner ska kunna nyttjas för att 
anpassa staden efter de nya förutsättningarna 
(Rapport 2010/11:RFR3, 2011).

Grönstrukturen kan förbättra klimatet och 
luftkvaliteten genom att minska imissionerna i 
städerna genom damm- och stoftrening. Urban 
vegetation kan bidra till att rena luften och fungera 
som lungor i staden genom att träd och gröna 
ytor binder koldioxid och producerar syrgas 
(Boverket, 1994). Trädplantering i anslutning 

minska stoftspridning och klimatförbättringen blir 

1995).  
 
Relationen mellan hårdgjorda och vegetations-
klädda områden, vegetationens sammansättning 
samt hur vegetationen är belägen i förhållande till 
föroreningskällan är faktorer som påverkar hur 
stor den renande förmågan är (Boverket, 1994). 

hos växter ökar med bladytan, vilket innebär att 

den generellt är större hos träd än hos buskar 
och gräsytor (Givoni, 1991), men även gräsytor 
och växter bidrar till en betydande minskning av 

hos olika former av vegetation skiftar innebär det 
att tyngdpunkten bör vara på strategiska val utöver 
estetiska värden vid utveckling av den urbana 
grönstrukturen (Boverket, 1994).

Grönstrukturen agerar även ventilationskanal 
genom att föra in ren luft i staden och leda ut 
förorenad luft från staden. Detta sker genom att 
staden har en högre temperatur än omgivande 
landsbygd som ger upphov till lufttrycksskillnader 
vilket skapar den så kallade omlandsbrisen, en 
svag strömning in mot stadens centrum. Med en 

utnyttja omlandsbrisen för att ventilera staden och 
jämna ut temperaturskillnaderna (Boverket, 1994). 
 
Den biologiska mångfalden och de arter av 
växt- och djurliv som lever i staden har sitt 
ursprung från det omgivande naturlandskapet och 
från stadens eget kulturlandskap så som äldre 

främmande arter som funnit sin plats i staden 
(Boverket, 1999). Ett rikt växt- och djurliv med en 
stor variation mellan biotoperna är en förutsättning 
för biologisk mångfald som i sin tur är en 
grundläggande förutsättning för livet på jorden och 
en tydlig indikator för en väl fungerande grönst-
ruktur (Boverket, 1994; Bucht & Persson, 1995).  
 
Bevarandet och upprättandet av den biologiska 
mångfalden i staden bidrar till att ekosystemen 
fungerar och kan utgöra värdefulla miljöer för 
gynnandet av växter och djur som i dag är hotade 
i det högproduktiva jordbruks- och skogsbruks-
landskapet (Boverket, 1999). Stadens många 
föroreningar påverkar den biologiska mångfalden 
på ett negativt sätt och även människans slitage på 
grönområdena skapar störningar för de naturliga 
systemen (Bucht & Persson, 1995).

Grönstrukturen kan utnyttjas för städernas 
tekniska försörjning genom att bidra till att 
omsätta kompostmaterial från hantering av 
biologiskt avfall samt genom lokalt omhänder-
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kombinerade med dagvattenledningar vilket 
blir problematiskt vid kraftiga regn och får som 
konsekvens att föroreningar läcker ut i vatten-
dragen. Grönytor kan i detta fall användas för att 

att vattnet återförs till markens lokala hydrologiska 
system. Omhändertagandet kan också ske 
genom fördröjning och rening före avrinning till 
ledningsnätet, till exempel i små vattendrag och 
våtmarker då växternas egen reningskapacitet 
utnyttjas (Bucht & Persson, 1995; Boverket, 
1994). Dagvattenhanteringen kan med fördel ske 
lokalt och kan också nyttjas som något positivt för 
rekreation och biologisk mångfald genom att skapa 
våtmarksbiotoper (Rapport 2010/11:RFR3, 2011; 
Bucht & Persson, 1995). Målsättningen är att ta 
hand om dagvattnet så nära källan som möjligt, så 
väl för rening från föroreningar som för utjämning 

marken är i detta sammanhang en viktig resurs 
(Boverket, 1994).

Kulturell betydelse
Grönstrukturens kulturella funktion är som bärare 
av staden historia och identitet. Det är viktigt att se 
till helhetens betydelse som en spegel av stadens 
utveckling. Grönområdena i staden utgör en viktig 
del både kvantitativt och kvalitativt i  
bebyggelsetraditionen (Boverket, 1999; Bucht & 
Persson 1995). 

Grönstrukturen är viktig för förståelse och 
upplevelse av stadens historia eftersom olika 
tiders stilideal, sociala ambitioner och tekniska 
utveckling speglas i den. Genom en medvetenhet 
om stadens historia från olika tider stärks den 
kulturella identiteten och förståelsen för stadens 
särprägel (Boverket, 1994). Den gröna strukturen 
ger identitet och karaktär åt våra städer samtidigt 
som den hjälper människor att orientera sig i 
staden genom att fungera som landmärken. På 
detta sätt fungerar grönområdena som stadsbygg-
nadselement i staden tillsammans med byggnader, 
vägar och vatten samtidigt som det i grönstrukturen 
fortfarande går att utläsa många av de ursprungliga 
landskapliga drag som bidragit till att staden vuxit 

fram (Boverket, 1994). Ingrepp i kulturhistoriskt 
intressanta byggnader är dyra, men tekniskt sätt 
går det ofta att återställa. Med grönområden är det 
snarare på motsatt sätt, ingreppen är billiga med 
utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv är det många 
gånger omöjliga att reparera (Bucht & Persson, 
1995). 
 
Social betydelse
Grönstrukturen kan i många fall utgöra en 
sociala betydelse genom att fungera som plats för 
rekreation, upplevelser, lek och som mötesplats. 
Den kan fungera som kommunikationsstråk mellan 
områden i staden samtidigt som den har viktig 
betydelse för människors hälsa och välmående 
(Boverket, 1999).

De bostadsnära grönområdena spelar stor roll 
för människorna i stadens vardagsfritid. Tillgång 
till grönska i omgivningen är ett grundläggande 
behov för människor och har betydelse för deras 
hälsa och välmående. Det ger upplevelser av 
skönhet, det levande och växande och årstidernas 
växlingar. En välfungerande grönstruktur som är 
tillgängliga för de boende i staden är en mycket 
värdefull kvalitet som möjliggör för utevistelse 
och rekreation (Boverket, 1999). Den reella 
tillgången på grönområden bestäms främst av tre 
faktorer, närheten till området, eventuella barriärer 
samt områdets beskaffenhet (Bucht & Persson, 
1995). Grönstrukturen i eller i direkt anslutning 
till staden är viktigare än friluftsområden utanför 
staden som besöks mer sporadiskt, detta beror på 
att människor spenderar största delen av fritiden i 
staden och därför är bostadsnära grönområden av 
vital betydelse för den psykiska och fysiska hälsan. 
En förutsättning är att grönområdena behöver vara 
mångfunktionella eftersom behoven hos människor 
är varierande (Bucht & Persson, 1995). 

Möjligheter att kunna gå ut och springa, leka, 
cykla, möta andra människor, promenera, 
motionera, vara i trädgården eller naturen och att 
få uppleva en mångfald av växter och djur ger 
kontakt med naturens kretslopp. Grönstrukturen 
går att nyttja i ett miljöpedagogiskt perspektiv 
genom att använda naturområden och grönstruktur 
som åskådningsexempel i bland annat skolan. 
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Grönområdena kan också användas i odlingssyfte 
eller för kretsloppsverksamhet (Bucht & Persson, 
1995). 

Utemiljöns betydelse för hälsan kan delas in i tre 
aspekter: påverkan av ljus, luft och temperatur, 
påverkan av aktivitet och påverkan av miljö 
(Bengtsson, 2003). Påverkan av ljus, luft och 
temperatur syftar till de fysiska effekter som 
solljuset har på människan, så som att människan 
kan tillgodogöra sig vitamin D när huden utsätts 
för solljus och att melatoninhalten ställs in på 
en lagom nivå som bidrar till en ökad grad av 
vakenhet och en bättre nattsömn. Påverkan av 
aktivitet refererar till att människor är utvecklade 
för att utföra olika fysiska aktiviteter och mår bra 
av det. Dessa medför många positiva effekter, 
bland annat att stress- och orosnivåer sjunker och 
humöret blir bättre. Om aktiviteterna utförs i gröna 
utemiljöer adderas verkan betydligt mer än vad 
endast den fysiska aktiviteten hade åstadkommit. 
Påverkan av miljö hänvisar till de positiva effekter 
som utemiljöer har på människors återhämtning, 

endast är en utsikt från ett fönster, eller bilder i 
ett väntrum, så har den stor inverkan på hälsan 
(Bengtsson, 2003). 

Avståndet mellan bostad och park är viktigt då det 
möjliggör att människor lättare hinner att besöka 
parken. Genom en studie där relationen mellan 
stress och parker undersöktes visade det sig att 
personer som bor nära gröna områden oftare 
besöker dem än de som har längre till parkerna 
(Grahn & Stigsdotter, 2003). De som hade tillgång 
till en grön bostadsgård eller en egen trädgård 
nyttjar de allmänna parkerna oftare än de som 
inte hade en gård vid sitt boende. Studien visade 
ett säkert samband mellan individers stressnivå 
och hur ofta de besöker grönområden. Desto mer 
deltagarna i studien vistades utomhus i parkerna 
desto mindre led de av stress. Om samhället satsar 
på parker och grönområden är det samhällseko-
nomiskt lönsamt i strävan att minska stressrela-
terade sjukdomar (Grahn & Stigsdotter, 2003).
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SOCIOTOPMETODEN 
 
Idén om sociotopen utvecklades av landskapsarki-
tekterna Alexander Ståhle och Anders Sandberg vid 
Stockholms stadsbyggnadskontor under år 2000. 
Syftet var att dels komplettera det erkända biotop-
begreppet och dels för att få en samlad rubrik 
för arbetet med grönområdena och friytornas 
värden samt att utgöra ett planeringsunderlag som 
kan användas i stadens fysiska planering för att 
synliggöra kvaliteter och brister i friytornas platser 
och stråk (Ståhle, 2004; Nordström, Sandberg & 
Ståhle (red.) 2003). 

Bakgrunden till sociotopkartan var att stadsbygg-
nadskontoret i Stockholm såg att det saknades 
ett gränssnitt mellan det kommunala och den 
lokala plannivån för en konstruktiv dialog mellan 
aktörer och brukare, särskilt om grönstrukturens 
värden. Grönområdena och naturen ses ofta som 
något som antingen behöver skyddas för exploa-
tering eller som något som ska användas för 
bebyggelse. Det är sällan som utvecklingsmöjlig-
heterna hos friytorna syns i debatten utan förtät-
ningen ställs mot dagsläget (Ståhle, 2005). För att 
möta planeringssituationen utvecklades ett nytt 
planeringsredskap för hantering av dessa värden. 
Dels en biotopkarta för de ekologiska värdena och 
dels en sociotopkarta, som togs fram i dialog med 
stadsinvånarna, för sociala och kulturella värden 
(Ståhle, 2004).

Metoden för att skapa en sociotopkarta delas in i 
fyra steg: 
 
1. Ytavgränsning
Grön- och friytor > 0,5 hektar avgränsas och 
namnges med stöd i utemiljötyper som park, skog, 
torg, strand etc. Mindre friytor inom bebyggelse 
som gårdar och trädgårdar avgränsas och indelas i 
fyra klasser beroende på tomtens bebyggelsetäthet.

2. Expertvärdering
Utemiljöexperter (t ex landskapsarkitekter) 
värderar friytorna genom observation med ett 
protokoll framtaget med stöd i samtida park- och 
stadsrumsforskning. Parkhistoriker (kulturhistoria) 

steg.

3. Brukarvärdering
Stadsinvånarna utfrågas genom olika ”dialog-
aktiviteter”. I Stockholm administrerades de 
delvis av stadsdelsförvaltningarna, och delvis av 
utredningsinstitut. 30 olika former av enkäter har 
genomförts om ”din/er favoritplats utomhus”. 
Enkäter skickades ut till vuxna samt till försko-
lepersonal för att fånga barnens platser. De 
publicerades i lokaltidningarna och lades ut på 
Internet. Fokusgruppsintervjuer genomfördes med 
ungdomar, samt enskilda intervjuer med barn och 
äldre. 

4. Syntes och kartering
Expert- och brukarvärderingarna bearbetades och 
sammanfattades till 20 stycken värdebegrepp. 
Värdebegreppen bör ha ett vardagligt språk  
(t ex lek, picknick, bad) så att de fungerar som 
gränssnitt (dialogredskap) mellan allmänhet och 
planerare. Därefter karteras varje plats med sin 
uppsättning värden utifrån analys och vägning av 
expert- och brukarvärderingar. Den GIS-baserade 
sociotopkartan kan nu användas som underlag för 
grön- och friyteanalyser i olika planprojekt (Ståhle, 
2004).
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Det mesta som tas upp i avsnittet om täthetsnormer 
är fortfarande, på ett eller annat sätt, aktuella i 
diskussionen om hur staden ska byggas än i dag. 
Det är också tydligt att den historiska överblick 
visar på en motsättning mellan ”tätt” och ”grönt”. 
Hausmann förespråkade ökad bebyggelse och 
befolkningstäthet genom gaturegleringar och 
boulevarder på 1800-talet. På 1900-talet menade 
Jane Jacobs att en viss lägsta bebyggelsetäthet 
krävdes för att en stadsdel ska kunna uppleva 
vitalitet och undgå tristess. Hon förespråkade en 
hög andel bebyggd mark. Camillo Sitte kritiserade 
Hausmanns boulevarder eftersom de gav ett 
oändlighetsperspektiv, han menade dock att 
grönska i städerna bidrog till stigande markpriser i 
centrum och som konsekvens rumslig utbredning 
som inte ens de mest utvecklade transportmedel 
kan bemästra. Le Corbusier och Gropius menade 
att hög täthet ledde till korta avstånd och snabba 
kommunikationer. Hög befolkningstäthet möjlig-
gjorde för intelligens och kultur. En utglesning av 
staden genom att öka dess täthet var lösningen. Att 
bygga friställda höga hus som gav ljusa bostäder 
och mycket friyta runt omkring. Gropius använde 
sig av rationella mått och menade att solvinkeln 
styrde hushöjden och exploateringsgraden.

Både Howard, Unwin och Abercrombie menade 
att okontrollerad stadstillväxt inte var bra för 
samhället utan att tätheten skulle bestämmas 
genom en viss begränsad täthet. Howard och 
Unwin förespråkade en begränsad täthet och 
Abercrombie satte upp en normerad skala av täthet 
i Londons olika zoner. Det som de har gemensamt 
är att tillgången på parker och grönområden 
var viktiga för att skapa en god bostads- och 
stadsmiljö. Baumeister och hans lärljunge 
Hoepfner förespråkade planerade  
stadsutvidgningar där solljus, ren luft och 
trädgården var viktiga aspekter. Hoepfner tog fram 
exploateringskalkyler och solstudier och menade 
att högt och tätt var onödigt eftersom tekniska 
transporter kunde reda ut problemet med avstånd, 
vilket Camillo Sitte tidigare argumenterat mot. 

avsikten att föra in landsbygden till centrum så att 

Angående grönskans framväxt i staden så är det 

från 1800-talets utveckling och framåt.  Dels en 
epok under sent 1800-tal när parkernas grönska 
var betydelsefulla utifrån ett socialt, estetiskt 
och hygieniskt perspektiv. Men också en epok 
när modernismen slog igenom i Sverige och det 

bidrog till att grönområdena mest utgjorde så 
kallade mellanrum. Den sista epoken som kan 

grönområdens betydelse utifrån ett folkhälso-
perspektiv uppmärksammades på slutet av 
1970-talet och förtätningsprincipen slog igenom 
vilket påverkade de centralt belägna  
grönområdena, och gör det fortfarande.  
Grönskans framväxt i staden hänger i vissa fall 
samman med de täthetsnormer som tidigare tagits 
upp. Det går att utläsa ett mönster mellan dessa 
och hur synen på grönområdens betydelse i staden 
ändrats utifrån olika stadsbyggnadsdoktriner och 
normer.

Genom forskningsöversikten går det att utläsa 
att grönområden och grönstruktur i städerna har 

sammanfattas som; ekologiska, kulturella och 
sociala betydelser. Grönområdens betydelse utifrån 
en ekologisk aspekt är att de kan möjliggöra för 
ett bättre mikroklimat genom att binda koldioxid 
och producera syrgas men också genom damm- 
och stoftrening. Grönstruktur kan också ventilera 
staden och jämna ut temperaturskillnader genom 
att utnyttja omlandsbrisen. En säkerhetsställning 
av grönstrukturen i staden möjliggör också för 
bevarandet av den biologiska mångfalden i staden. 
Ett rikt växt- och djurliv med stor variation mellan 
biotoperna är en förutsättning för bevarandet och 
det bidrar också till att ekosystemen kan fortsätta 
att fungera, vilket är en förutsättning för allt liv på 
jorden. En annan ekologisk aspekt som kan vägas 
in i grönområdens betydelse är ett möjliggörande 
för omhändertagande av dagvatten där obebyggd 
mark är en viktig resurs. 

Grönstrukturens kulturella betydelse innebär att 
den är viktig för förståelse och upplevelse av 
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stadens historia eftersom olika tiders stilideal, 
sociala ambitioner och tekniska utveckling 
speglas i den. Genom att skapa en medvetenhet 
om stadens historia så stärks också den kulturella 
identiteten och förståelsen för stadens särprägel. 
Grönstrukturen fungerar också som ett stadsbygg-
nadselement tillsammans med byggnader, vägar 
och vatten och bidrar ofta till att människor lättare 
kan orientera sig i staden genom att fungera som 
landmärken i bebyggelsestrukturen.

Utifrån ett socialt perspektiv så är grönområden 
viktiga dels som en plats för rekreation, 
upplevelser, lek och möten, men de är också 
vitala utifrån ett hälso- och välmåendeperspektiv. 
Bostadsnära, tillgängliga grönområden är en 
stor kvalitet som möjliggöra för utevistelse och 
rekreation. Grönområdena kan ge upplevelse av 
skönhet, det levande och växande och årstidernas 
växlingar. Människor har olika behov och därför 
krävs det att grönområdena är mångfunktionella så 
de kan användas av alla. Avståndet mellan bostad 
och park är viktigt för besöksfrekvensen. Tillgång 
till grönska i omgivningen är ett grundläggande 
behov för människor och har betydelse för deras 
hälsa och välmående. Betydelsen för hälsan kan 
delas in i tre aspekter; påverkan av ljus, luft och 
temperatur, påverkan av aktivitet och påverkan av 
miljö. En viktig utgångspunkt att ta med vidare 
i arbetet är att en sammanhängande grönstruktur 
skapar en hög kvalitet och tillgänglighet vilket 
bidrar till att människor kan röra sig i staden längs 
de gröna stråken samtidigt som växter och djur 

mindre grönområden och trädrader i staden kan 
därför vara av stor betydelse i staden.  
 
Utifrån avsnittet om sociotopmetoden är utgångs-
punkterna att det är en erkänd metod som har 

kommuner runt om i Sverige. Syftet med sociotop-
kartan är att utgöra ett planeringsunderlag och att 
synliggöra kvaliteter och brister i friytornas platser 
och stråk. I kapitel tre kommer det redovisas hur 
detta arbetet inspirerats av sociotopmetoden och 
hur vissa delar från den använts, men momenten 
kraftigt förenklats för att kunna tillämpas i denna 
studie.

KÄLLKRITIK  

Utifrån problemformuleringen och  
frågeställningarna jag ställt upp i mitt arbete har 
urvalet av litteratur främst baserats på  
frågeställningar kring täthet och grönska i staden 
i allmänhet och grönstrukturen och grönom-
rådens betydelse och funktion i synnerhet. Jag 
har använt mig av varierande former av källor; 
rapporter, avhandlingar, böcker, handböcker  och 
i vissa fall artiklar. Detta har varit ett medvetet val 
för att skapa ett brett underlag där grönområden 
behandlas på olika nivåer. 

En av fördelarna med att använda forskning 
baserad på offentliga dokument så som till 
exempel böcker, avhandlingar och artiklar är 
att dokumenten i allmänhet är en beständig 

tillgängliga för offentlig granskning (Denscombe, 
2009). Nackdelarna kan vara att materialet 
vanligtvis är producerat för andra ändamål än 

att dokumenten kan ses som sekundär data. En 
annan aspekt att ha i åtanke är att litteraturen kan 
bygga mer på upphovsmannens tolkningar än på en 
objektiv bild av verkligheten vilket kan innebära 
att resultatet inte blir sanningsenligt (Denscombe, 
2009).

Den litteratur som kommer att redogöras för i detta 
kapitel är den som utgjort kärnan i  
forskningsöversikten. 

Alexander Ståhles avhandling ”Mer park i tätare 
stad” behandlar problematiken kring grönska 
och förtätning, vilket är den problematik som 
ligger till grund för hela detta arbete. Jag har 
använt mig av Ståhles forskning kring grönskans 
betydelse i staden som en av de teoretiska utgångs-
punkterna i detta arbete. Ståhle har också skrivit 
metodstudien ”Sociotop som redskap i grönom-
rådesplanering: ansats till kartering av upplevel-
sevärden med tillämpning av begreppet sociotop 
inom Stockholms del av nationalstadsparken” samt 
rapporten ”Sociotopkarta för parker och andra 
friytor i Stockholms innerstad – om metoden, 
dialogen och resultatet” som jag har använt mig av 
som inspiration och utgångspunkt i arbetet att ta 
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fram en metod för att besvara mina 
frågeställningar och belysa arbetets syfte.

Elisabeth Lundgren Alm har skrivit avhandlingen 
”Stadslandskapets obrukade resurs – om grönst-
rukturens potential och synliggörande i en hållbar 
stadsutveckling” vid Chalmers Tekniska Högskola 
som jag huvudsakligen använt för att kunna 
resonera kring grönstrukturens betydelse i staden 
samt grönstrukturbegreppet i
planeringssammanhang.

Eivor Bucht och Bengt Persson skrev 1995 
”Grönstruktur i städer och tätorter – ett utdrag 
ur PBL-utredningen 1994” som utreder behovet 
av parker och grönområden i städer och tätorter 
samtidigt som de tar upp förutsättningarna för 
att skydda och bevara dessa områden. Jag har 

utförlig sammanställning av grönstrukturens 
olika funktioner och betydelser, vilket varit min 
huvudfråga.

Vid användningen av dokument måste deras 
validitet fastställas (Denscombe, 1998). Det 

frågorna”. För att ta reda på dokumentens validitet 
måste de utvärderas utifrån de fyra grundläggande 
kriterierna autencitet, trovärdighet, representativitet 
och innebörd. Autenticitet handlar om dokumenten 
är äkta och ursprungligt, trovärdighet berör 
huruvida innehållet är riktigt och om det innehar 
förutfattade meningar och fel, representativitet 
utgår från i vilken grad dokumentet är fullständigt 
och typiskt för sitt slag, och slutligen handlar 
innebörd om huruvida undermeningar förekommer 

Denna källkritik har jag haft i åtanke när jag valt ut 
litteratur inför denna uppsats.

Av den litteratur jag använt mig av ställer jag 
mig mest kritisk till Boverkets rapporter eftersom 
Boverket är en myndighet som indirekt styrs av 
regeringen vilket kan bidra till att informationen 
genomsyras av politiska visioner eller mål. Jag 
har dock valt att använda mig av Boverkets 
rapporter eftersom begreppet grönstruktur samt 
dess betydelse framgår på ett övergripligt och 

tydligt sätt. Mitt mål med forskningsöversikten 
har varit att undersöka vilken funktion litteraturen 

bedömningen att Boverkets rapporter bidrar till att 
mitt mål nås så därför har jag valt att använda mig 
av dessa.

Jag är också medveten om att största delen av 
avsnittet om täthetsnormer i stadsbyggandet 
är hämtat från Johan Rådbergs avhandling 
”Doktrin och täthet i svenskt stadsbyggande 
1875-1975”samt att avhandlingen utgör en del 
i tidigare Byggforskningsrådets rapportserie. 
Byggforskningsrådet var verksamt mellan 1960 
och 2000 och var ett statligt organ för stöd till 
forskning om byggandet och samhällsplanering.  
Jag valde att använda mig av denna litteratur 
eftersom jag ville belysa vilka idéer och teorier 
som vuxit fram sedan mitten av 1800-talet kring 
problematiken med täthet och grönska samt hur 
den utvecklingen har skett.  Förutom detta är jag 
också medveten om att autenticiteten i avhand-
lingen kan vara bristande då Rådberg kan ha gjort 
egna tolkningar och slutsatser, men eftersom det är 
en doktorsavhandling som jag hämtat information 
ifrån så har den genomgått en vetenskaplig 
prövning innan den publicerades.
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3 Metod & Strategi

Följande kapitel inleds med att en avgränsning av uppgiften presenteras. I kapitlets andra  
avsnitt kommer kriterier för val av undersökningsplats för fallstudien att redovisas, dessa  
kriterier leder sedan in på en översikt där tre alternativ presenteras och övervägs för att slutligen 
resultera i en diskussion där det område som uppfyller kriterierna bäst väljs för vidare  
fallstudie. I sista avsnittet presenteras metodval med tillhörande metodkritik.
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AVGRÄNSNING 
 
Då detta arbete utgör en del i en kurs med en 
begränsad tidsram krävs det en avgränsning för att 
tydligt visa på vad som kommer att belysas, och på 
så sätt också vad som kommer att  uteslutas i detta 
arbete. Avgränsningen sker huvudsakligen genom 
tidigare nämnda frågeställningar.

Arbetet är avgränsat till grönstrukturens funktion 

och funktioner av grönstrukturen på till exempel 
landsbygden. Syftet med arbetet är inte att fokusera 
på förtätningen som sådan, utan på konsekvenserna 
den kan ha för grönområdens funktioner. Det kan 

konsekvenser för grönområdens funktion i staden, 
men i detta arbete har fokus lagts på förtätningens 
påverkan. 

 
fokusera på områden som är föremål för 
förtätningsanspråk i Göteborg.  
 
Anledningen till att jag valt att göra fallstudien i 
Göteborg är för det är en stad som är intressant 
utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv då staden är 
i förändring, bland annat genom planeringen och 

eftersom en grönplan tagits fram som i nuläget 
är ett remissförslag. Grönplanen är ett strategiskt 
dokument som ”visar hur Göteborg kan förbli och 
ytterligare utvecklas till en stad med stora gröna 
kvaliteter, ur såväl ett socialt som ekologiskt 
perspektiv, samtidigt som vi bygger staden tätare” 
(Grönplan, 2013).  
 
En annan anledning till att jag valt Göteborg är 
för att folkmängden har ökat positivt varje år och 

staden och de senaste fem åren har  
bostadsbyggandet varit koncentrerat till 
stadsdelarna Lundby, Centrum och Västra 
Hisingen.  
 

nyproduktionen av bostäder i Göteborg att ske i 
Lundby och Centrum (Fastighetskontoret, 2012).  
 
Min förhoppning är att genom fallstudien 
undersöka ett område i stadsdelarna Lundby eller 
Centrum eftersom det är dessa stadsdelar där 
hälften av Göteborgs nyproduktion av bostäder 
kommer att ske inom den närmsta framtiden. 

ÖVERSIKT OCH KRITERIER FÖR 
VAL AV PLATS FÖR FALLSTUDIE 
 
Följande kriterier har ställts upp för det område 
som ska komma att undersökas i fallstudien. Detta 
för att arbetets problemställning ska kunna 
besvaras. 

Ett område inom stadsdelarna Lundby 
eller Centrum i Göteborg som är 
föremål för förtätning i kommunens 
planarbete

Förslaget för förtätningen ska innebära 
att befintliga grönområden tas i anspråk

De grönområden som föreslås förtätas 
ska utgöra bostadsnära natur för boende 
i området

Området ska innan förtätning innehålla 
gröna funktioner som, enligt 
forskningsöversikten, är viktiga i staden 
utifrån ett ekologiskt, socialt och 
kulturellt perspektiv; t ex möjligheter 
till fysisk aktivitet, våtmarker, 
koloniträdgårdar, alléer etc

1

2

3

4
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Vid val av område för fallstudien har tre olika 
alternativt övervägts. Dessa alternativ är hämtade 
från Göteborgs Stads hemsida med aktuella plan- 
och byggprojekt och innefattar tre områden som är 

tas i anspråk. Ett av dessa alternativ har valts ut 
som område för fallstudien baserat på hur väl de 
uppfyller ovanstående kriterier. 

Kvarteret Klåvestenen, Majorna-Linné
Ett program håller på att utarbetas för en 
detaljplan över Kvarteret Klåvestenen i stadsdelen 
Majorna-Linné. Kvarteret är beläget precis vid 
stigbergsliden och utgör i dag en sparad bit 
naturmark. Programmet är under samråd och syftet 
med  
förslaget är att se över möjligheten för en 
förändrad markanvändning från allmän platsmark 
till bostadsändamål med mera (Plan & Byggprojekt 
i Göteborg). 

Doktor Allards Gata, Centrum
En detaljplan håller på att utarbetas för bostäder 
vid Doktor Allards gata i Guldheden som tillhör 
stadsdelen Centrum. Planen är i samrådsskedet 
och syftet med detaljplanen är bland annat att göra 
det möjligt att bygga cirka 100 bostäder men det 
poängteras att grönområdet ska bevaras så långt det 
är möjligt (Plan & Byggprojekt i Göteborg). 

Rambergsstaden, Lundby
Stadsbyggnadskontoret arbetar med att ta fram ett 
program för en detaljplan över området Rambergs-
staden i Lundby på centrala Hisingen. Syftet är att 
utreda områdets potential och behov samt att pröva 
möjligheterna att skapa nya bostäder och bygga om 
Rambergsvallens arena. Programmet har varit på 
samråd och samrådsredogörelsen har antecknats 
av byggnadsnämnden vilket innebär att nästa steg 
är att påbörja arbetet med första detaljplanen över 
området (Plan & Byggprojekt i Göteborg)  

Bild 1

Bild 2
Bild 3

Bild 4

Rambergsstaden,
Lundby

Göteborg

Doktor Allards gata, 
Södra Guldheden

Kv Klåvestenen, 
Majorna
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Ja! Ja!
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Nej! Ja!

Ja! Nej!
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Sammanfattande Diskussion 

Utifrån ovanstående ställda kriterier har  
Rambergsstaden i stadsdelen Lundby valts ut för 
vidare undersökning genom fallstudie.  
 
Valet är baserat på hur väl området uppfyller 
ovanstående kriterier och  Rambergsstaden 
uppfyller det första kriteriet då det tillhör 
stadsdelen Lundby och är föremål för förtätning 
i kommunens pågående planarbete genom att ett 
program för detaljplan håller på att tas fram. 
  
I förslagsskissen som presenteras i program-

inom området bebyggas. Dessa ytor är i dag 
grönområden på allmän platsmark som utgör 
bostadsnära natur för boende i området, vilket 
innebär att det andra och tredje kriteriet också 
uppfylls. Det fjärde kriteriet uppfylls genom att 

som möjligheter till fysisk aktivitet via  
idrottsanläggningarna och badet samtidigt som 
området också ligger i direkt anslutning till ett stort 
koloniträdgårdsområde.  
 
En annan viktig aspekt som bidrog till att valet 
föll på Rambergsstaden är dess mångfunktionella 
användning och komplexitet. Det är ett område 

omkringliggande områden. Det är extra intressant 
eftersom det är ett centralt område på Hisingen 
med goda kommunikationer samtidigt som det 
utgör en del i Hisingens grönstruktur. 
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FALLSTUDIE 

Metoden som använts i detta arbete  är en 
fallstudie, då denna metod lämpar sig väl för att 
kunna studera ämnet på djupet och tillhandahålla 
en förklaring som kan hantera komplexiteten i en 
verklig situation (Denscombe, 2009). Fallstudiens 
utgångspunkt är att snarare rikta sökarljuset mot 
enskilda enheter än mot ett brett spektrum och 
på så sätt belysa det generella genom att titta på 
det enskilda fallet (Denscombe, 2009). En fördel 
med fallstudien är att den gör det möjligt att 
använda en rad olika forskningsmetoder, vilket 
metoden mer eller mindre uppmuntrar till för att 
kunna undersöka den komplicerade verkligheten 
(Denscombe, 2009). 

Tidigare, i kapitel två, presenterades metoden för 
att ta fram en sociotopkarta. Ett av syftena med 
metoden är att synliggöra kvaliteter och brister i 
friytornas platser och stråk (Nordström, Sandberg 
& Ståhle (red.) 2003). Jag har, i denna uppsats, för 
avsikt att undersöka grönområdens funktion och 
värden i staden. På grund av begränsningar i mina 
kunskaper samt kursens begränsade tidsram har 
jag i mitt metodval inspirerats av sociotopmetoden 
och använts delar från den, vars moment jag 
kraftigt förenklat för att den ska kunna tillämpas 
för Rambergsstaden. Det som i sociotopmetoden 
kallas för expertvärdering har jag förenklat till 
inventering/kartanalys och det som kallas för 
brukarvärdering har jag valt att förenkla till enkät 
och intervjuer. Huvudsakligen har tre forsknings-
metoder kombinerats för att samla in empiriskt 
material. Metoderna som använts är enkät och 
intervjuer, inventering och kartanalyser och 
slutligen litteraturstudier.  

Metodkombinationen kan förbättra forskningen 
genom att ge en mer fullständig och komplett bild 
av det som studeras eftersom det kan ge olika 
perspektiv som när de kombineras ger en mer 
allomfattande bild (Denscombe, 2009).  
Illustrationen förklarar hur  
metodkombinationen kan skapa en mer fullständig 
bild av fallet Rambergsstaden.

Inventering & Kartanalys 

Syfte
Inventeringen och kartanalysen har slagits ihop 
till en metod med avsikten att få en förståelse för 
platsens kontext och karaktär. Inventeringen visar 
hur området ser ut i dag. Kartanalysernas syfte 
är att analysera kontakten med omkringliggande 
områden, mötesplatser och grönstruktur inom 
området och i närliggande områden, 

Tillvägagångssätt
Inventeringen på platsen utfördes i april 2013 
och innebar att jag promenerade runt i området 
för att försöka skapa mig en bild av hur området 
uppfattas av en utomstående. Ett viktigt hjälpmedel 
i inventeringen har varit min kamera, då invente-

-
ringen låg till grund för kartanalyserna som har 
genomförts genom att producera elektroniskt 
kartmaterial för att kunna visualisera området 
utifrån dess kontext.
 

Metod 1:
Inventering & 
Kartanalyser

Metod 2:
Enkät & 
Intervjuer

Metod 3:
Litteraturstudier
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Intervjuer & Enkät 

Syfte 
Enkät och intervjuer har slagits ihop till en metod 
eftersom dess huvudsakliga syfte är att bidra 
till ett material som belyser olika perspektiv på 
fallet Rambergsstaden. Dessa två metoder ligger 
till grund för att besvara frågeställningen ”Vilka 

området?” för att sedan kunna besvara den tredje 
frågeställningen ”Finns det några skillnader mellan 

betydelse i staden och hur dessa kunskaper förstås 
i praktiken?” . Intervjuerna och enkäten ligger 
tillsammans med litteraturstudien till grund för 
analysen som presenteras i den avslutande  
diskussionen (kapitel 5). 

Tillvägagångssätt
Jag har genomfört en rad olika semistrukturerade 
intervjuer, som jag spelat in, som en del av mitt 
empiriska material. Intervjuer har genomförts 
med boende och aktörer. Vid semistrukturerade 
intervjuer har intervjuaren en färdig lista med 
ämnen som ska behandlas och frågor som ska 
besvaras, men intervjuaren är inställd på att 

sina idéer (Denscombe, 2009). Resultaten från 
intervjuerna har jag analyserat i tre olika faser. 
Efter intervjun gick jag noggrant igenom all 
inspelad data genom att skriva ner hela intervjun. 
Utifrån detta systematiserade jag intervjuerna 
och delade upp de i fyra huvudsakliga frågor för 
att göra materialet mer hanterbart. Utifrån det 
genomarbetade intervjumaterialet gjorde jag sedan 
kopplingar till mitt teoretiska material,  
litteraturstudien.

Urval
Urvalet av intervjupersoner har dels gjorts genom 
det som Denscombe (2009) kallar ett subjektivt 
urval och dels genom ett urval genom så kallad 
snöbollseffekt. Det subjektiva urvalet innebär att 
intervjupersonerna ”handplockas” för  
undersökningen då forskaren redan har en viss 
kännedom om de människor som ska intervjuas 
och väljer dessa eftersom det anses troligt att 
just dessa personer ger mest värdefull data 

(Denscombe, 2009). Det subjektiva urvalet 
användes för att ”handplocka” aktörer som är 
involverade i det pågående detaljplanearbetet 
i Rambergsstaden samt för att välja ut nyckel-
personer som har kunskap om grönstrukturen i 
Göteborg.

Ett urval genom den så kallade snöbollseffekten 
innebär en process där en person hänvisar till 
nästa person. Var och en av dessa kan tillfrågas 
om ytterligare två personer som skulle kunna vara 
relevanta för undersökningen. Detta är en effektiv 
teknik för att bygga upp ett rimligt stort urval, i 
synnerhet när det används i ett småskaligt  
forskningsprojekt (Denscombe, 2009). Vid urvalet 
av intervjuer med boende i Rambergsstaden 
användes denna metod. 

Intervjuer med boende A-C
Syfte
Att ta reda på hur grönområden upplevs och 
används av de boende i Rambergsstaden för att 
arbeta fram ett underlag som i sin tur kan användas 
för att kunna besvara frågeställningen om grönom-
rådens funktion i staden. 

Intervju boende A, kvinna, 25 år 
Tillvägagångssätt
Intervjun ägde rum på ett café i centrala Göteborg 
den 30 april 2013 och varade i cirka fyrtio minuter. 
Inför intervjun hade jag förberett en intervjuguide 
med ett antal frågor som jag ville ha svar på. 

Intervju boende B, man, 23 år
Tillvägagångssätt
Intervjun ägde rum på ett café i centrala Göteborg 
den 30 april 2013 och varade i cirka fyrtiofem 
minuter. Inför intervjun hade jag förberett en 
intervjuguide med ett antal frågor som jag ville ha 
svar på.

Intervju boende C, kvinna, 24 år
Tillvägagångssätt
Intervjun skedde genom e-postkorrespondens, jag 
skickade intervjufrågorna i ett e-postmeddelande 

maj 2013.
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Intervju Landskapsarkitekt,  
Park- och Naturförvaltningen Göteborg
Syfte
Att ta reda på hur grönområdens funktion 
integreras i kommunens strategiska arbete genom 
grönplaner och parkplaner, samt att undersöka 
vilka funktioner som tjänstemän på park- och 

har i staden. Detta för att kunna arbeta fram ett 
underlag som i sin tur kan användas för att kunna 
besvara frågeställningen om grönområdens 
funktion i staden.
Tillvägagångssätt
Intervjun utfördes den 30 april 2013 på Park- och 
Naturförvaltningens kontor i Göteborg och varade 
i cirka fyrtiofem minuter. Jag hade förberett en 
intervjuguide inför intervjun. 
 
Intervju Planhandläggare,  
Stadsbyggnadskontoret Göteborg
Syfte
Att ta reda på hur grönområdens funktion 
integreras i ett aktuellt detaljplanearbete i 
Rambergsstaden samt att ta reda på hur tjänstemän 
från stadsbyggnadskontoret ser på grönområdens 
betydelse i staden. Detta för att kunna arbeta fram 
ett underlag som i sin tur kan användas för att 
kunna besvara frågeställningen om grönområdens 
funktion i staden. 

Tillvägagångssätt
Intervjun ägde rum den 29 april 2013 på  
Stadsbyggnadskontoret i Göteborg och varade 
i cirka trettio minuter. Inför intervjun hade jag 
förberett en intervjuguide med ett antal frågor som 
jag ville ha svar på. 

 
Intervju med Arkitekter A-B, White Arkitekter
Syfte
Att ta reda på hur arkitekter som är involverade i 
det aktuella detaljplanearbetet ser på grönområdens 
betydelse i staden samt vilka funktioner de  

Tillvägagångssätt
Intervjuerna skedde genom e-postkorrespondens, 
jag skickade intervjufrågorna i ett  

Intervjuerna genomfördes under maj 2013.

Enkät
Syfte
Syftet med enkäten var att samla in mer empiriskt 
material från boende i området på ett enklare 
och mindre tidskrävande sätt än intervjuer. Min 
förhoppning var att detta skulle leda till en högre 
svarsfrekvens och ett större empiriskt underlag.

Tillvägagångssätt
Skapandet av en webbaserad enkät skedde på en 
webbsida på Internet där jag lade in relevanta, 
korta frågor som fokuserar på de viktigaste 
teman jag söker svar på. En länk till webbsidan 

hyresgästföreningens Facebooksida i hopp om 
att enkelt nå så många boende som möjligt. När 
enkäten hade varit aktiv i två veckor stängde jag 
ner den för att samla in och analysera svaren. 

Litteraturstudier 

Metoden ligger till grund för huvudfrågeställ-
ningen i detta arbete; ”Vilken funktion har grönst-
rukturen och grönområden i den täta staden?” 
samt därmed som ett underlag för analysen som 
presenteras i fallstudien.

Syfte
Syftet var att få en bild av det som den utvalda 

funktioner i staden för att kunna besvara frågeställ-
ningen; ”Finns det några skillnader mellan det 

betydelse i staden och hur dessa kunskaper förstås 
i praktiken?” . Litteraturstudien, tillsammans 
med intervjuer och enkäten, ligger till grund för 
analysen som presenteras i fallstudien. 

Tillvägagångssätt
Jag har studerat offentliga dokument bland annat 
böcker, avhandlingar, rapporter och artiklar.
Under avsnittet källkritik (kapitel 2) har jag tagit 
upp den kritik som kan riktas mot användandet av 
denna metod och dessa källor. 
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METODKRITIK 

Den punkt där fallstudien är mest känslig för 
kritik gäller trovärdigheten i de generaliseringar 
som görs utifrån dess resultat. Forskaren måste 
vara mycket noga med att förhindra misstänk-
samhet och öppet visa i vilken utsträckning fallet 
liknar eller kontrasterar mot andra av samma typ 
(Denscombe, 2009). På grund av arbetets givna 
tidsram har endast en fallstudie varit möjlig 
att genomföra. En annan nackdel är att det kan 
vara svårt för forskaren att uppnå avsikten att 
undersöka situationer som de naturligt uppträder, 
utan att situationen påverkas av forskarens egna 
närvaro vilket leder en observatörseffekt. De 
som undersöks kan tänkas uppträda annorlunda 
än vanligt på grund av vetskapen om att de 

på ett eller annat sätt (Denscombe, 2009). En 
nackdel med att använda sig av metodkombi-
nation är att upptäckter från de olika metoderna 
inte säkert bekräftar varandra, men målet med att 
kombinera olika metoder i detta arbete har inte 
endast varit att metoderna ska bekräfta varandra, 

information än vad endast en metod hade kunnat. 

Kritik kan föras fram mot urvalet av intervju-
personer då användandet av ett subjektivt urval 
innebär att jag, som forskare, i vissa fall har 
”handplockat” de intervjupersoner jag trott ska 
kunna ge mig mest värdefull data. Det är möjligt 
att jag skulle kunnat gjort annorlunda val eller 
att de val jag gjort uteslutit intervjupersoner som 
hade kunnat bidra med intressantare material till 
undersökningen. Det kan också föras fram kritik 
mot att göra intervjuer i form av  
e-postkorrespondens då kroppsspråk eller 
samtalston kan påverka svaret eller uppfattningen 
av frågan, att förutfattade meningar och liknande 
kan påverka resultatet av intervjun eller att det 
kan komma fram nya infallsvinklar genom ett 
samtal öga mot öga. Det kan tänkas att detta kan gå 
förlorat när intervjun sker över e-post.  

Min ambition med att använda urvalsmetoden 
snöbollseffekten var att bygga upp ett rimligt stort 
urval genom att varje intervjuperson hänvisade till 
två andra personer som skulle kunna vara relevanta 
för undersökningen. Detta för att kunna få nå så 
många boende i området som möjligt. Den första 
personen jag intervjuade hade jag fått kontakt med 
genom gemensamma vänner och efter intervjun 
tipsade denna om en andra intervjuperson som 
också den var boende i området. Det visade sig 

ville bli intervjuade då de jag intervjuat inte hade 
någon kontakt med sina grannar.  
 
Jag hänvisades till den lokala hyresgäst-
föreningens grupp på internetsidan Facebook för 
att hitta ytterligare intervjupersoner. Att använda 
Facebook för att hitta intervjupersoner kan tänkas 
utesluta många boende i området då det endast 
riktar sig till de som har ett Facebook konto. 
Det visade sig dock vara komplicerat att hitta 
intervjupersoner som ville spendera en timma till 
att bli intervjuad om grönområdena i sitt bostads-
område även i denna grupp så jag bestämde mig 
för att skapa en webbaserad enkät eftersom det 
är mindre tidskrävande att fylla i en sådan än att 
ses i verkligheten. Svårigheterna med att använda 
sig av denna metod är att webbsideadressernas 
karaktär gör det svårare att styra undersökningen 

kategorier som undersökningen kräver. Detta gäller 
i synnerhet de fall då undersökningen omfattar 
ett webbaserat frågeformulär där respondenterna 
består av personer som själva har valt att besöka en 
viss webbsida (Denscombe, 2009). 

Det är också viktigt att vara medveten om att 
människor svarar olika beroende på hur de 
uppfattar den person som ställer frågorna. Det är 
i synnerhet intervjuarens kön, ålder och etniska 
ursprung som inverkar på hur mycket information 
människor är villiga att ge och hur ärliga de är i 
sin information. Data påverkas med andra ord av 
forskarens personliga identitet. Detta gäller oavsett 
om intervjun genomförs ansikte mot ansikte eller 
online (Denscombe, 2009).  
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Intervjuareffekten kan ha påverkat resultatet och 
hur mycket information intervjupersonerna valt 
att dela med sig av samtidigt som inspelningen av 
intervjun i vissa fall kan ha hämmat informanten 
eftersom det kan vara skrämmande för vissa 
människor att tala ”för protokollet” (Denscombe, 

resultatet kan ha påverkats av intervjupersonernas 
sätt att uppfatta och ta till sig kartmaterialet. 
Resultatet av intervjuerna med boende i området är 
inte representativa för hela gruppen men resultatet 
ger en övergripande bild av intervjupersonernas 
uppfattning och åsikter.
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4 Fallstudie: Rambergsstaden

Följande kapitel behandlar uppsatsens resultat och analysdel. Det inleds med en generell  
beskrivning av studieområdet med avsikt att skapa en sådan tydlig bild som möjligt av  
Rambergsstadens fysiska kontext, historia och förutsättningar. Beskrivningen belyser  platsens 
historiska utveckling, en nulägebeskrivning och en inventering på den fysiska platsen. Pågående 
planarbete i området presenteras också för att skapa en tydligare bild av vilken situation  

som producerats genom  metoderna. Det inleds med kartanalyser med syftet att få en förståelse 
för platsens tillgänglighet, funktioner och förutsättningar samt en analys och resultat av de  
intervjuer och enkäten som genomförts. 
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BESKRIVNING AV OMRÅDET

 

Historia 

Lundby är ett stadsdelsnämndsområde på centrala 
Hisingen i Göteborg som har anor från tidig  
medeltid. Fram till mitten av 1200-talet var 
Hisingen norskt sedan erövrade Sverige en del 
av Hisingen, bland annat den del som i dag 
utgör Lundby vilket bidrog till att Sverige hade 

Lundby utgjorde ett strategiskt läge mellan två 
starka nationer, vilket innebar att området på 1600- 
och 1700-talet var mycket krigsdrabbat. Hela 
Hisingen blev svenskt efter freden i Roskilde 1658.  
Med den industriella revolutionen under 1800-talet 
expanderade industrin vilket bidrog till att området  
urbaniserades med befolkningstillväxt och ny 
bostadsbebyggelse (Wikipedia 2013-05-17;  
Bebyggelseregistret, 2013a). 

1906 inkorporeras Lundby i Göteborg och  
uppförandet av arbetarbostäder i området bidrar till 
att skolor, butiker och andra verksamheter snabbt 
etableras. Den största delen av bostadsbebyggelsen 
i Rambergsstaden tillkom under tidigt 1930-tal och 
i samband med detta tillkom också Rambergsvallen 
som invigdes 1935 (Stadskansliet, 2010). 

1939 byggdes Götaälvbron som skapade fasta 
förbindelser mellan centrala Hisingen och centrala 
Göteborg Bebyggelseregistret, 2013a).  Volvos 
första stora industriområde ligger i västra delen av 
Rambergsstaden. Det har byggts ut i etapper sedan 
1930-talet. När Volvo etablerade sin stora industri 

dit och Lundbyfabrikerna blev lastvagnsfabriker 
(Göteborgs stadsmuseum, 2008).  

I samband med utbyggnaden av Volvos industri-
område i Lundby byggdes också bostadshotell, 
“botell”, för tillfälligt anställda på Volvo.  
Byggnaderna är lådformade elementhus, två 
niovåningshus och fyra lameller med fyra våningar. 
Skivhusen är sammanbyggda med en panelklädd 
envåningsbyggnad med bland annat motions- 
hallar, krog och frisör (Bebyggelseregistret, 
2013b). 

och fritidsanläggningar med Lundbybadet, 
Rambergsvallen och Rambergsrinken och i dess 
närhet Lundby gymnasium från 1956 (Göteborgs 
stadsmuseum, 2008).

1919 bildades Föreningen Lundby  
koloniträdgårdar och året därpå anlades ett stort 
område med kolonilotter på den platta marken 
vid Rambergets fot. Koloniområdet invigdes, som 
en av de första koloniträdgårdarna i Göteborgs 
arbetarstadsdelar. Under första världskriget 
utgjorde koloniområdet både en plats för rekreation 
och njutning, samtidigt som det gav ett tillskott till 
matförsörjningen. Efter 50-årsjubileet, 1969, revs 
halva koloniträdgårdsområdet för att ge plats åt nya 
bollplaner och parkeringsytor. Intresset för odling 
bedömdes vid denna tid vara avtagande (Göteborgs 
stadsmuseum, 2008).

Historisk tidslinje

2010/2011
Vision Älvstaden 

tas fram

1658
Freden i Roskilde

Hela Hisingen blir 

svenskt

1603
Karl IXs Göteborg 

1621
Gustav II Adolf grundar 

Göteborg

9000-1700 f Kr
Stenåldersboplatser

1700-500 f Kr
Bronsålderssund

1000 f Kr - 1000 e Kr
Fornborgar

1100
Lundby kyrka byggs

1257
Halva Hisingen blir 

svenskt: Lundby och Tuve

1473
Nya Lödöse grundas

1840
Lindholmens varv

1874
Hisingsbron 

byggs

1906
Lundby inkorporeras

i Göteborg, 

Keillers park anläggs

1921
Lundbykolonin

invigs

1940
Götaälvbron byggs och 

spårväg till Hisingen

1959
Lundby Centrum 

etableras

1937
Generalplan för 

Lundby

1935
Rambergsvallen 

byggs

1976
Varven börjar

avvecklas

1997
Lundbytunneln 

öppnas

2005
Dialog Södra 

Älvstranden

2009
Göteborgs 

Översiktsplan 

antas

2012/2013
Planarbete detaljplan 

Rambergsstaden
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Nulägesbeskrivning 

Rambergsstaden är ett av nio primärområden som 
ingår i stadsdelen Lundby på centrala Hisingen i 
Göteborg (Lundby SDF, 2013).  

Området är beläget nordöst om Ramberget och 

Gropegårdsgatan i väst och Inlandsgatan i öst. 
Stadsdelen har en karaktäristisk form av en triangel 
och inom området ryms en mängd olika funktioner.  
 

 
bebyggelse av varierad karaktär, bland annat  
landshövdingehus och funktionalistiska lamellhus. 
I anslutning till bostadsbebyggelsen ligger ett 
stort koloniträdgårdsområde. I västra delen av 
Rambergsstaden ligger Volvo Penta med dess  
tillhörande byggnader och parkeringsytor.  
 
Den norra delen av området består idag till största 
delen av ett aktivitetsområde med idrotts- och 
fritidsverksamheter, bland annat idrottsarenan 
Rambergsvallen, Lundbybadet och  
Rambergsrinken. Rinken byggdes 1958 men har 

Idrottsarenan Rambergsvallen är fotbollslaget BK 
Häckens hemmaarena, uppfördes som  
”statskommunalt reservarbete” och invigdes 1935 
men har senare byggts om. Lundbybadet byggdes i 
området 1974 och är Göteborgs enda utomhusbad.  

Marken inom området är till största delen  
kommunal mark och förvaltas av idrott- och 
föreningsförvaltningen (Samrådshandling, 2010). 
Rambergsstaden är beläget ca 2,5 kilometer från 
Brunnsparken i Centrala Göteborg. 

N

Jutegårdsparken

Rambergsvallen

Rambergsrinken

Lundbybadet

Lundby koloniträdgård

Volvo Penta

Ramberget Keillers
Park

Rambergsstaden

Göteborg

N

Hjalmar Brantingsgatan

Gropegårdsgatan

Inlandsgatan

Wieselgrensplatsen

Aktivitetsverksamheter

Bostadsbebyggelse

Industri/Verksamheter

Parkering

Koloniträdgård

Rambergsstaden i  

Sverige

Rambergsstaden i stadsdelen Lundby på 

centrala Hisingen

Rambergsstaden Brämaregården

Kvillebäcken

Lindholmen

Ramberget

Tolered

KyrkbynBiskopsgården

Sannegården

Kärrdalen

Ringön

Nordstaden

N

Rambergsstaden i förhållande till närliggande områden

Karta över Rambergsstaden 
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Inventering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gång- och cykelväg från spårvagnshållplatsen i 
riktning söder ut mot Rambergsstadens  
bostadsbebyggelse

Den stora parkeringsplatsen mellan Rambergs-
rinken och bostadsbebyggelsen.  
Ramberget skymtar till höger i bild.

 
Hjalmar Brantingsgatan med hastighets- 
begränsning 70 kilometer i timmen.  
Busshållplats samt gång- och cykelväg bredvid. 
Lundbybadet syns längre fram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ett stort grönområde, som föreslås bebyggas, 
beläget mitt emot Lundbybadet, bredvid den stora 
grusplanen och Volvos parkering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En parkbänk på den stora grönytan. I bakgrunden 
skymtas Lundby koloniträdgårdar.

Bostadsbebyggelsen i norra delen av området  
precis bredvid grusplanen.
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Inventering

Jutegårdsparken, inne i bostadsområdet, med lek-
plats, parkbänkar och en närliggande förskola. 

En innergård med grönska och parkbänkar mellan 
två bostadshus i området.

I södra delen av Rambergsstaden. Ramberget i 
bakgrunden och de funktionalistiska skivhusen till 
höger i bild.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En av byggnaderna som tillhör bostadshotellet, 
“Botellet”.

Ett av två niovåningshus i Rambergsstadens södra 
del. Byggd i funktionalistisk stil.

Serviceutbudet i norra delen av bostadsområdet 
bredvid den stora parkeringen.
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Pågående planarbete 

Politiska mål
I Göteborg stads budget för 2013 är ett av de 
politiska målen att skapa en attraktiv och levande 
stad genom att bostäder, grönytor och  
verksamheter ges mer plats medan ytorna för bilar 
komprimeras och effektiviseras. Målet är att bygga 
2 500 bostäder genom att förtäta längs  

 

och ny infrastruktur. Närheten till grönområden 
i boendet och möjligheter till fysiska aktiviteter 
utomhus, med särskilt fokus på barnen,  
förespråkas. De gröna stråken som binder samman 
olika grönområden ska förstärkas och inriktningen 
ska vara att planera staden så att en varierad och 
rik natur kan förenas med en stor stad (Göteborgs 
Budget, 2013).
 

Översiktsplanen 2009
I Översiktsplanen är ett av målen att bygga ut 
bostäder genom förtätning centralt och i den så 
kallade mellanstaden samt i strategiska 
 knutpunkter för att uppnå en hållbar stadsstruktur. 
Stadens grönska är viktig för Göteborgs  
attraktionskraft och en genomtänkt, aktuell och 
helst sammanhängande grönstruktur behövs för att 
främja den biologiska mångfalden och  
säkerhetsställa tillgången till grönområden med 
tillfredställande kvaliteter för rekreations- 
ändamål. De estetiska värdena, grönskans  
betydelse som stadsbyggnadselement och  
samspelet med stadsstrukturen måste också vägas 
in (Göteborgs ÖP, 2009).

Vattnet och det grönas betydelse för starka  
upplevelsevärden i göteborgarnas vardag är  
viktigt och bidrar till att forma bilden av  
Göteborgs karaktär. Det är viktigt att olika typer av 

 
avstånd från bostäder och arbetsplatser när 
stadsstrukturen förtätas (Göteborgs ÖP, 2009). 

I översiktsplanen är Göteborg indelat i sju 
områdesvisa inriktningar. Syftet med indelningen 
är att visa huvuddragen i översiktsplanen och 

har skapats utifrån stadens olika förutsättningar 
för komplettering i kombination med byggande 
i strategiska knutpunkter. Göteborg är indelat i 
följande områden: 
- Centrala Göteborg, Innerstaden (Rött)
- Centrala Göteborg, Förnyelseområden (Brun)
- Mellanstaden (Orange)
- Ytterstaden, framtida utvecklingsområden (Gul)
- Kustnära områden och skärgården (Mörkblå)
- Storindustri, hamn och logistik (Lila)
- Naturområden (Grön)

Utifrån denna indelning tillhör stadsdelen Lundby 
både centrala Göteborgs förnyelseområden och den 
inre delen av mellanstaden.  
 
Målen för förnyelseområdena i centrala Göteborg 
är att eftersträva en hög täthet, att nya bostäder 
ska ha god tillgång till bostadsnära grönytor med 
tillfredsställande kvaliteter samtidigt som behovet 
av både större och mindre parker för rekreation och 
hälsosam stadsmiljö ska tillgodoses.  
 

Bild 5
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Inriktningarna för mellanstadens utveckling är att 

och att det vid kompletteringsbebyggelse är extra 

riskfrågor och tillgång till grönområden.  
Tät bebyggelse ska eftersträvas kring knut- 

grönområden, närlek och gröna stråk ska bibehållas 
och utvecklas och borttagna naturvärden i tät  
bebyggelse ska ersättas så att förlusten  
kompenseras (Göteborgs ÖP, 2009).

Detaljplaner i området
Gällande detaljplaner inom området det  
avgränsade området Rambergsstaden anger  
huvudsakligen idrottsändamål, industri, kontor, 
kolonistugor, restaurang, parkering, bensinstation 

I nuläget håller en ny detaljplan på att tas fram för 
området och i programhandlingen som varit på 
samråd presenteras följande förslag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programförslaget innebär planer för nya bostäder, 
nytt öppet aktivitetsområde, nya promenadstråk 
och ett utredningsområde för bland annat bostäder, 
centrumverksamhet och idrott. Grönområdet mitt 
emot Lundbybadet förelås att bebyggas med nya 
bostäder.

Sociotopkarta över området
2007 togs en sociotopkarta fram över södra  
Lundby. Sociotopkartan visar hur människor  
använder och upplever offentliga platser och 
grönområden i staden. Sociotopkartan som är 
framtagen över Rambergsstaden visar att koloni-
området förvaltas av annan än park- och  
naturförvaltningen samt att den innehåller 
sociotopvärdena blomning, grön oas, mötesplats, 
odling och vila.  
 
Den visar att Jutegårdsparken i bostadsområdet 
främst används av boende i omgivande kvarter och 
innehåller sociotopvärdena lek, mötesplats och 
vila.  
 
Området som i dag består av en grönyta och en 
grusplan, där nya bostäder planeras, innehåller 
sociotopvärdet bollsport enligt sociotopkartan.  
 
Kartan visar att Ramberget används av människor 
från hela Göteborg och innehåller sociotopvärdena 
evenemang, kulturhistoria, motion, mötesplats, 
naturupplevelse, picknick, promenad, utblick och 
vila. Keillers park används främst av boende inom 
stadsdelen Lundby och innehåller sociotopvärdena 
grön oas, kulturhistoria, lek, mötesplats, picknick, 
promenad, utblick och vila. En vidare förklaring 
till beteckningar som används i kartan presenteras 
på Göteborgs stads hemsida (Sociotopkartor 
Göteborg, 2013).

Bild 6

Bild 7
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RESULTAT OCH ANALYS

IKartanalys 

Grönstrukturen i omkringliggande områden utgörs av Ramberget, Keiller park, Flunsås- 
parken och Fjärdingsstråket. Inom det avgränsade området Rambergsstaden utgör  
Lundby koloniträdgårdar, Jutegårdsparken och grönområdet mitt emot Lundbybadet 
grönstrukturen i området. Vägnätet i omkringliggande områden utgörs av Hjalmar Bran-
tingsgatan mellan Götaälvbron och Vårväderstorget, Länsväg 155 mot Öckerö och på 
andra sidan älven, Europaväg 45 mot Karesuando. 

Wieselgrensplatsen med service och Lundby sjukhus utgör en målpunkt nära Rambergs- 
staden. Handelsplatsen Backaplan, Lindholmen Science Park och Centralstationen är 
andra målpunkter med närhet till Rambergsstaden. 

Målpunkter
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många människor, Lundby Koloniträdgårdar, Jutegårdsparken, det lilla affärsstråket 
längs med bostadsbebyggelsens norra del, det lilla torget i södra delen av området där 

närheten, Lundbybadet, Rambergsrinken och Rambergsvallen som är idrottsanläggningar 
som används av människor från hela Göteborg.

Längs med Hjalmar Brantingsgatan passerar tre spårvagnslinjer (spårvagn 5, 6 och 10) 

dygnet. Vid Wieselgrensplatsen stannar även spårvagn 13 och busslinjerna 25 och 31. 
. 

5 6
10 13

24 25

31 141 159

Spårvagnslinjer 

Busslinjer

Målpunkter
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Intervjuer
 

1. Grönområdens funktion i Rambergsstaden 

 
 
Genom semistrukturerade intervjuer med tre boende i området går det att konstatera att de boende efterfrågar 

 

som en plats med stor kvalitet där de kan uppleva naturen på nära håll. Grönområdena i dag uppfattas som 
tråkiga eftersom de är misskötta och öppna. Enligt de tre boende används grönområdena inom 
Rambergsstaden - mitt emot Lundbybadet och Jutegårdsparken - av boende i området, dels som 
rastningsplats för hundar och dels som en mötes- och lekplats. Det är möjligt att grönområdena hade använts 
mer om skötseln var bättre.  
 

användas som både park och idrott. Arkitekt B menar att Rambergsstaden lider av brist på täthet och 

Boende A: 
Efterfrågar mer grönområden, idag finns det nästan ingenstans att vara och ha utehäng. Jutegård-
sparken används av den närliggande förskolan och ibland av boende på sommaren. Grönytan vid 
Lundbybadet är inte så mysigt, öppet, stort och dåligt skött men används av folk som rastar sina 
hundar. Använder aldrig någon av dessa grönområden utan istället Ramberget som är favoritplatsen. 
Hade gärna haft något som Keillers park närmre, för långt att gå dit nu. Över vägen och berget.

Boende B: 
Tycker det finns ganska gott om grönområden i området, men hade gärna haft fler. Går ofta till Ram-
berget och promenerar. Tycker det är en bit att gå till Keillers Park. Jutegårdsparken används av barn 
som leker och spelar fotboll, samt av boende som solar på sommaren. Grönytan vid Lundbybadet är 
inte rolig, bara några bänkar och buskar, hade använts mer om det var mer skött och fint. Viktigt att 
ha någonstans att gå där det är lugnt och tyst där man kan uppleva naturen nära sin bostad. Viktigt att 
det finns natur och inte bara spårvagnar och motorvägar.

Boende C: 
Efterfrågar mer grönområden än idag. Vill ha lite fler grönområden att välja på, idag känns det som 
att allt är koncentrerat på ett ställe. Promenerar runt Ramberget och Keillers park som är en vacker 
plats där det får växa relativt fritt. Grönområdena är viktiga för att få en känsla av närhet till naturen 
trots närheten till centrum. Viktigt att ha en “oas” att gå till och komma bort från vardagsstressen.

Planhandläggare: 
Grönområdet som föreslås bebyggas skulle kunna användas till både park och idrott. Tycker att vi 
idag har en tendens att bygga in oss i en struktur där de grönområden vi bebygger inte går att få 
tillbaka. Det är viktigt att fundera två eller tre gånger innan dessa grönområden tas i anspråk, kanske 
göra en konsekvensbeskrivning. Finns bra förutsättningar för grönområdena i Rambergsstaden.

Arkitekt A: 
Grönområdena inom själva planområdet har i dag ingen betydelse alls. Med Keillers park och 
Flunsåsparken i närheten och kolonilotterna som ett grönt, öppet rum kan Rambergsstaden i övrigt 
vara väldigt tät.

Arkitekt B: 
Rambergsstaden lider av brist på täthet och stadsstruktur. Kvaliteter som Keillers park, Flun-
såsparken och kolonilotterna ska bevaras men man behöver förtydliga och koppla samman dessa 
grönområden visuellt, fysiskt och psykiskt. Grönområdena inom planområdet har i dag ingen 
funktion alls.
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2. Grönområdens funktion i staden 

Alla de tillfrågade tycker att grönområden fyller en viktig funktion i staden. Planhandläggaren menar att det 
inte handlar om en omedvetenhet om grönområdens betydelse, utan mer hur kunskapen om dessa används 
i praktiken och svårigheten i att motivera detta intresse mot det politiska målet att bygga ett visst antal nya 
bostäder per år.

ett visst avstånd till de olika parkerna, stadsparker och stadsdelsparker och så vidare. Det är en inriktning. Sedan 
är det en inriktning att man på förskolor och så tar fram ett visst antal kvadratmeter per barn som krävs, det  
börjar bli en möjlighet att räkna på det liksom. Men det är ju bara önskemål, det blir ju inte stopp. Det går ju 
inte att stoppa ett bygglov eller så för att kraven inte är uppfyllda, eftersom det inte är lagstadgat. Jag tycker det 
saknas ett sätt att hantera den frågan. Viljeriktningen har ju ändrat sig, genom att man tagit fram tre  

men sen om det är tillräckligt, det är ju okänt än så länge. Det är skillnad mot om det till exempel är skyddat 

Boende A: 
Absolut viktigt med grönområden i staden eftersom det är det som är staden, att man kan få både 
puls och rörelse men också grönområden som ett komplement. Har behov av att komma ut och gå 
en skogspromenad, se naturen, därför är det viktigt att ha det i närområdet.

Boende B: 
Viktigt. Tror att alla människor behöver grönområden. Man kan känna sig så otroligt instängd i 
stan, ibland vill man bara gå ut någonstans och promenera i lugn och ro. Då fyller grönområden 
verkligen en viktig funktion.

Boende C: 
Viktigt för att kunna komma bort ifrån vardagsstressen, samt viktigt som mötesplatser där man kan 
vara och picknicka.

Planhandläggare: 
Det finns många olika aspekter. Vi pratar om att bygga tätt men vi pratar aldrig om att anlägga nya 
parker. Ett viktigt stadsbyggnadselement med många viktiga funktioner, allt i från biologisk 
mångfald, folkhälsa. Det behövs en variation av grönområden, dels natur och dels stora parkytor 
med plana gräsytor för bollsport och aktiviteter. Det är viktigt med stråk som binder ihop dessa så 
man kan röra sig mellan områdena, tillgängligheten utan barriärer. Människor behöver 
grönomården, barn, sjuka som tillfrisknar fortare om man ser grönt än trafikleder. Det finns ingen 
diskussion om att det inte skulle vara viktigt, det är bara hur vi använder kunskapen. 
Konsekvenserna tas inte riktigt på allvar. 

Arkitekt A: 
Större och mindre gröna rum behövs både för rekreation (platskrävande aktiviteter) och som en 
samlad kvalitet, öppet rum och avbrott i en tät stadsstruktur. Grönområdena behöver laddas med 
fler kvaliteter i en tätare stad.

Arkitekt B: 
Viktiga för vardagsrekreation och som mötesplatser. Det är viktigt att de är tillgängliga, alla har 
rätt till grönska. De är också viktiga för dynamiken och upplevelse av rum. 

Landskapsarkitekt: 
Kvaliteten och variationen är det viktiga. Olika typer av grönområden behövs, dels parker som 
folk från hela staden använder men också bostadsnära parker eftersom det är det som ligger 
närmast. De är betydelsefulla på olika sätt. Viktigt som neutrala mötesplatser, för vila och 
rekreation men också för biologisk mångfald. Det finns otroligt mycket biologisk mångfald i 
städerna, det är väldigt viktigt att jobba med det i städerna i form av gröna stråk och gröna kilar 
utifrån. Gröna stråk kan ju vara trädrader, det behöver inte vara stora parker överallt utan det är att 
det är sammanhängande som är det viktiga.
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enligt EU, Natura 2000 eller rödlistat eller så, då måste man ta hänsyn till det. Det har fått väldigt mycket gehör. 
Det är ju inte lika lätt om man ska prata sig varm för en parkbit alltså, den försvinner mycket lättare än om det 
är ett revir för en hackspett eller liknande. Där kan man se en skillnad. Det har inte kommit så långt när det 
gäller den andra delen (Planhandläggare, Intervju 4, 2013).

Resultatet visar att det sociala perspektivet belystes mest. De boende som intervjuades tog bara upp  
grönområdens funktioner utifrån ett socialt perspektiv. Kommuntjänstemännen däremot pratade också om 
grönområden som stadsbyggnads-element och utifrån ett ekologiskt perspektiv om den biologiska  
mångfalden. Arkitekterna fokuserade också till största delen på det sociala perspektivet men tog också upp 
betydelsen av grönområden som ett avbrott i en tät stadsstruktur samt för dynamiken och upplevelsen av 
rum.  
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3. Konsekvenser om grönområdet i Rambergsstaden skulle bebyggas

Jag frågade intervjupersonerna vad de trodde det skulle få för konsekvenser för Rambergsstaden om det 
föreslagna grönområdet enligt programskissen skulle bebyggas. Boende B och C tror att det skulle medföra 

att området är en potentiell plats för ett trevligt grönområde för de boende i Rambergsstaden, vilket  
istället skulle kunna utvecklas till något bra. Planhandläggaren menar att en bebyggelse skulle medföra att 

 
bebyggelse av grönområdet skulle få positiva konsekvenser för området. Det skulle innebära ett underlag 

försvinna.

Boende A: 
Skulle innebära att fler människor skulle kunna bo där, vilket är bra. Är idag en potentiell plats för ett 
trevligt grönområde för de boende i Rambergsstaden som skulle försvinna om det byggdes. Hellre 
utveckla området, ta hand om gräsmattan och gör det mer användarvänligt så folk vill vara där.

Boende B: 
Det skulle bli trångt, tätare och all öppenhet skulle försvinna. Det ger en annan vy om det blir trängre 
vilket kan bidra till att man känner sig instängd och omringad på ett helt annat sätt. Grusplanen är 
välanvänd och folk måste ju ha en plats att spela fotboll på också. Barn använder planen för fotboll 
och gympalektioner, vore trist att sno den för att bygga hus. Ytan är ju stor och svår att ersätta.

Boende C: 
Det hade inneburit att det inte hade funnits någon natur i den omedelbara närheten. Hindrar säkerli-
gen många äldre som bor i Rambergsstaden som har svårt att ta sig till grönområden längre bort.

Planhandläggare: 
Bygger man på grönområdena så flyttar det in fler människor och då ökar behovet av rekreationsytor 
ytterligare, men då finns det inga kvar eftersom man byggt bort de. En svår ekvation.

Arkitekt A: 
Om grönområdet bebyggdes skulle det innebära ett underlag för service till den befintliga omgivande 
bebyggelsen samt att den barriär som planområdet i dag utgör kvälls- och nattetid runt spår-
vagnshållplatsen skulle försvinna.

Arkitekt B: 
Tycker att grönområden av hög kvalitet ska behållas men genom att bygga på det som idag är ett 
grönområde inom Rambergsstaden så försvinner ett område som idag anses ödsligt och otryggt.
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4. Förtätning som strategi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla de intervjuade tycker att förtätning är en nödvändig strategi i ett framtida stadsbyggande. Planhand-
läggaren tror att principen är nödvändig men menar att tillvägagångssättet som används i dag inte fungerar 
i längden. Det tas för lite hänsyn till kommande behov av rekreationsytor och det går inte att skjuta dessa 
konsekvenser till framtiden, det gäller att ta tag i de nu. 

Jag tror att det är nödvändigt att förtäta. Men jag tycker att man tar för lite hänsyn till det kommande behovet 

vidare om du ändå, så fort du ska göra någon fritidsaktivitet, måste ha bil och åka någonstans eftersom det inte 
-

läggningar överhuvudtaget så när vi bygger nya stadsdelar. Vi tänker inte på det framtida behovet. Behoven har 
ju inte minskat det har ju snarare ökat, så hur man har tänkt sig med det för att få ihop helheten, det är väl det 
jag saknar. Man skjuter bara på det till framtiden, det funkar ju inte att jobba på det sättet i längden  
(Planhandläggare, Intervju 4, 2013).

men Arkitekt A tror att nackdelarna snarare handlar om hur man går tillväga än om principen i sig.

människor. Om man tänker att Guldheden idag har mindre än hälften av den befolkning stadsdelen dimensio-
nerades för inser man att någonting händer med närbutiken på vägen. I en svensk stad skulle man också få en 

tror att de oftare handlar om hur man gör, inte om principen i sig (Arkitekt A, Intervju 6, 2013).

Planhandläggare: 
Nödvändigt, men man tar för lite hänsyn till det kommande behovet av parker, rekreationsytor, 
idrott och fritid. Behovet har inte minskat, snarare ökat. Man har nog inte vunnit så mycket om 
man bor centralt men det inte finns några grönområden nära och man ändå måste ta bilen för att 
åka till närmsta grönområde. Ett poltiskt mål är att ett visst antal bostäder ska byggas per år efter-
som det är bostadsbrist. Man bortser ofta från alla andra konsekvenser bara man får till de 
bostäder som krävs. Fungerar inte i längden att skjuta problemen på framtiden. 

Arkitekt A: 
Ger underlag till kollektivtrafik, service, trygghet och möten mellan människor. I en svensk stad 
kan man ha relativt nära till naturen som vi annars bygger bort om vi fortsätter utglesningen. Det 
finns nackdelar men jag tror att de oftare handlar om hur man gör, inte om principen i sig. 

Arkitekt B: 
Bra att förtäta i det redan byggda, ställer högre krav på samhället. En tät stad kan vara en grön 
stad och Göteborg kan förtätas mycket mer innan vi behöver oroa oss.

Landskapsarkitekt: 
Det är nödvändigt att förtäta efter kollektivtrafikens stråk och i målpunkter. Gäller att hitta rätt 
ytor att bygga på. Då är grönplanen jätteviktig för att peka ut vilka områden som man faktiskt kan 
tänka sig att bygga på. Tyvärr tar man ofta grönområden vid förtätning, då blir vikten av att 
förstärka värden och kombinera det sociala och ekologiska stor, samtidigt som det måste finnas en 
variation i parker. Grönplanen och bristanalyser av bostadsnära natur ger en större tyngd i diskus-
sionen om vilka områden som ska byggas på och ej.
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Arkitekt B menar att det är en bra strategi att använda i det redan byggda och att det ställer högre krav på 

 
Landskapsarkitekten menar också att grönplanen ger en tyngd i diskussionen om förtätning eftersom den är 
politiskt förankrad.  

Grönplanen är till för att få allting samlat i ett dokument, och dels då för oss i detaljplanearbetet,  men också för 
att ha allting i ryggen som står bakom oss som ändå är politiskt antaget som väger lite tyngre. Vifta med, eller ta 
till, som en gemensam riktlinje för oss (Landskapsarkitekt, Intervju 5, 2013).

Enkät

om att grönområden har en stor betydelse i staden, bland annat som en fristad/oas i vardagsstressen, bidrar 
till variation eftersom den bryter av bostadsområdena och livar upp stadens gråa fasad, skapar trivsel och en 
harmonisk atmosfär samtidigt som den bidrar till möjligheter för rekreation och motion i närområdet.  
Resultatet visar att boendes största fokus ligger på grönområdens sociala värden. 

natur på och omkring berget. Två personer menar att grönområdet mitt emot Lundbybadet (som planeras för 

mitt i området upplevs av en person som en träffpunkt i området, med lekplats och gräsmattor.  
En person upplever att grönområdena i Rambergsstaden är bristfälliga. Två personer svarar att de använder 
grönområdena ibland eller ganska sällan. De andra svarar att de använder grönområdena och då ofta  
Ramberget och Keillers Park.

de inte används idag så är uppfattas de som något vackert som bryter av mot bebyggelsen, hellre omvandla 
dessa grönområden till mer attraktiva grönområden så att de kan användas mer. En person påpekar att om 
det skulle byggas i Jutegårdsparken så skulle lite av gemenskapen och tryggheten i området att försvinna och 
att det grönområdet mitt emot badet där det planeras bebyggelse används av många hundägare.
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5  Avslutande Diskussion

I följande kapitel diskuteras dels fallstudiens resultat och dels besvaras arbetets frågeställningar 

av dessa. Arbetets slutsatser, samt hur resultatet kan bidra till vidare forskning inom området, 
presenteras också i detta kapitel.
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Huvudfrågeställningen i detta arbete har varit:  

Vilken funktion har grönstrukturen och 
grönområden i den täta staden? 

och två av underfrågorna var:  
 

boende? 

Genom resultatet av fallstudien går det att 
dra slutsatsen att alla intervjupersoner, och 
medverkade i enkäten, anser att grönområden 
fyller en viktig funktion i staden. Detta resultat 
bekräftas av den utvalda litteraturen, i forsknings-

att grönområden har en mångfunktionell betydelse 
som genom en uppdelning kan sammanfattas som 
ekologiska, sociala och kulturella.  

Den betydelse som till största delen betonades i 
resultatet av fallstudien var den sociala betydelsen. 
Boende i Rambergsstaden, som intervjuades och 
medverkade i enkäten, poängterade endast den 
sociala betydelsen och ansåg att grönområden är en 
plats för rekreation, lugn och möten mellan  
människor. Anledningen till detta resultat kan  
förmodligen vara att det är i detta syfte som  
människor som bor i staden använder  
grönområden. 

Planhandläggaren och landskapsarkitekten är 
anställda inom den offentliga sektorn och arbetar 
dagligen med planeringsfrågor och grönstruktur. 
De belyste även det ekologiska och, i viss mån, det 
kulturella perspektivet genom att se grönområden 
som ett stadsbyggnadselement och en viktig del i 
bevarandet av den biologiska mångfalden i staden. 
De ansåg också att det var av stor vikt med en  
variation av grönområden som är  
sammanhängande och tillgängliga. 

Resonemanget överensstämmer med det som förs 
i den utvalda litteraturen, av bland annat Eivor 
Bucht och Bengt Persson.

För grönstrukturens utveckling är det viktigt att 
en pollen- och fröspridning mellan olika gröna 

områden i staden upprätthålls genom en  
sammanhängande grönstruktur.  
En sammanhängande grönstruktur bidrar till en 
biologisk mångfald i staden och är av största vikt 
för stadens många arter (Bucht & Persson, 1995). 

Arkitekterna som intervjuades poängterade också 
betydelsen av grönområden som ett avbrott i en tät 
stadsstruktur, samt att de är betydelsefulla för  
dynamiken och upplevelsen av rum. En  
medverkande i enkäten förde också ett resonemang 
som påminner om arkitekternas, att grönområden 
bidrar till en variation i området eftersom den 
bryter av bostadsområdena och livar upp stadens 
gråa fasad. Detta perspektiv uppmärksammas inte i 
den utvalda litteraturen och kan därför ses som en 

Den tredje underfrågan i detta arbete har varit:  
 
”Vad kan den föreslagna förtätningen enligt  

 
grönområdena i Rambergsstaden?” 

Genom resultatet av fallstudien går det att utläsa 
ett tydligt mönster i att de boende, som medverkat, 
anser att en exploatering skulle medföra negativa 
konsekvenser för grönområdena i Rambergsstaden, 
och för området i stort. De menar att det grön- 
område som föreslås bebyggas, enligt program- 
skissen, i dag inte fyller någon större funktion men 
att det är något som bryter av mot bebyggelsen 
samtidigt som det anses vara en potentiell plats för 
ett trevligt område som kan användas av boende i 
Rambergsstaden. Troligen är anledningen till att de 
boende ser en exploatering som en negativ  
konsekvens att de tycker att det är en brist på 
grönområden av kvalitet i området i dag. 

Planhandläggaren menar att en positiv konsekvens 
 

invånare skulle också behovet av rekreationsytor 
att öka. Planhandläggaren arbetar inom Göteborgs 
stad som har ett politiskt mål att bygga ett visst 
antal bostäder per år för att minska bostadsbristen. 

 
områdens betydelse i staden så, menar plan- 
handläggaren, är det ofta svårt att motivera det 
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Arkitekterna, som är anställda av byggherrarna, 
anser att en exploatering endast skulle medföra 
positiva konsekvenser för området. Byggherrarna 
vill bygga på den föreslagna marken inom  
planområdet och arkitekternas åsikter kan troligen 
präglats av detta motiv. Landskapsarkitekten blev 
inte tillfrågad eftersom personen inte är involverad 
i det pågående detaljplanearbetet i Rambergsstaden 
och därför inte kan uttala sig om vilka 
 konsekvenser en exploatering skulle få just här.

Arbetets problemformulering bygger på en  

grönområden riskerar att gå förlorade med stadens 
tillväxt (förtätning och utglesning). Arbetet  
avgränsades till att fokusera på förtätningens 
påverkan på urbana grönområden.  
 
Därför valde jag att ställa frågan om förtätning 
som strategi till planhandläggaren, landskapsarki-
tekten och arkitekterna. Intervjupersonerna anser 
att förtätning är en nödvändig strategi i ett framtida 
stadsbyggande men både planhandläggaren och 

 
vägagångssättet. Bland annat eftersom att de  
kommande behoven av rekreationsytor inte tas 
med i beräkningarna när staden förtätas samt att, 
som landskapsarkitekten uttryckte det, byggs på 
rätt sätt. 

 
Vi på park- och naturförvaltningen är ju också 
Göteborgs stad som har som mål att bygga ett 
visst antal nya bostäder varje år, så det är ju 
vår uppgift att se till på något sätt att det blir så 
också. Men det viktiga är, som jag sa, att det 
byggs på rätt sätt (Landskapsarkitekt, Intervju 5, 
2013). 

Utifrån resultatet av fallstudien går det att utläsa en 
 

bostadsbristen och dels ett intresse i att bevara  
värdefulla grönområden av kvalitet i staden.

I fallet Göteborg innebär tillvägagångssättet att 

bostäder per år, detta intresse väger ofta tyngre än 
alla andra intressen i fråga om exploatering.  
Problemet är, enligt planhandläggaren, bristen 
på skydd av grönområden samt att det saknas en 
tyngd i motiveringen att behålla grönområden. 

Framtagandet av grönplanen menar 
landskapsarkitekten ger en tyngd eftersom det 
är politiskt antaget men grönplanen är i nu läget 
under remiss och beräknas bli antagen vintern 
2013/2014, fram tills dess är det oklart om den ger 
en sådan tyngd som efterfrågas. Detta bekräftas 
även av Bucht & Persson (1995) som poängterar 
att grönstrukturen riskerar att hotas av andra 
tätortsintressen eftersom den har ett svagt skydd. 

Den utvalda litteraturen, som presenterades i 
forskningsöversikten, visade på att investeringen 
i urbana grönområden visat sig vara samhälls-
ekonomiskt lönsamt då det påverkar människors 
hälsa positivt, kan vara identitetsskapande och 
marknadsförande för staden samtidigt som det 
höjer värdet på omkringliggande bebyggelse  
(Rapport 2010/11:RFR3, 2011; Ståhle, 2005).  
Detta perspektiv är långsiktigt och tas ofta inte 
med i beräkningarna vilket bidrar till att andra 
intressen får dominera. 

Utifrån resultatet av fallstudien av Rambergsstaden 
 

skillnad i hur kunskaper om grönområdens  
betydelse förstås och hur de används i praktiken. 

aktörer, om grönområdens betydelse men att dessa 
kunskaper oftast inte går att motivera i praktiken 
eftersom andra intressen i samhället väger tyngre 
och kan motiveras starkare. Detta är av relevans 
för fysisk planering eftersom det verkar vara ett 
problem som skulle kunna bidra till negativa 
konsekvenser för samhället i framtiden.  
 
Detta arbete är uppbyggt på en fallstudie av 
ett område i Göteborg och jag är medveten om 

aspekt som hade varit intressant att undersöka 
i vidare forskning. Det hade varit intressant att 
undersöka om detta endast är något som går att 
bevisa i fallet Rambergsstaden, eller om det är ett 
generellt problem inom fysisk planering.  
 
Det hade också varit intressant att undersöka hur 
skyddet av grönområden kan förstärkas och hur 
motiven att bevara grönområdena genom att se en 
långsiktig investering kan likställas med motiven 
att bygga bostäder och skjuta upp konsekvenserna 
till framtiden. 
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Bilaga 1. 

Intervjuguide boende i Rambergsstaden  
 

Jag heter Emelié Carlsson och är student på Blekinge Tekniska Högskola där jag studerar  
stadsplanering för att bli planeringsarkitekt. Just nu håller jag på att skriva mitt kandidatarbete där jag gör en 
undersökning om hur grönområden upplevs och används av de boende i Rambergsstaden. För att ta reda på 
detta gör jag intervjuer med boende i området, och dessa intervjuer kommer i sin tur användas som underlag 
i min uppsats. Om du har tid skulle jag gärna vilja intervjua dig om detta. Frågorna kommer att vara övergri-
pande och ge dig utrymme att utveckla dina egna tankar. Intervjun kommer max 45 minuter, du kommer att 

tillbaka och kontrollera att jag noterat det du sa korrekt undrar jag om jag får spela in intervjun? 

Allmänt 

 
 

 
 

varken eller och 5 är mycket bra? 

    1                                 2                        3                          4                           5 
Mycket dåligt                  Dåligt                    Varken eller                       Bra                        Mycket bra

Grönområden i Rambergsstaden
 

BILAGOR
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Bilaga 2.  

Intervjuguide Landskapsarkitekt,  

Park- & Naturförvaltningen Göteborg Stad  

 

 
Inledning
 
Din bakgrund och roll? 

Arbetet med grönplanen i Göteborg?
 
Hur såg uppdraget ut och hur gick det till?
 
Vad är målet med grönplanen?

 
Grönområdens betydelse
 
Hur arbetar man med grönområden i Göteborgs Stad, förutom grönplanen?
 

 
Vad har grönområden/grönska för betydelse eller funktion i staden?
 

 
Förtätning i staden 
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Bilaga 3.  

Intervjuguide Planhandläggare,  

Stadsbyggnadskontoret Göteborg Stad

 

Inledning
 
Din bakgrund och roll? 

Arbetet med detaljplan över Rambergsstaden?
 

 
Hur ser uppdraget ut och vad är målet med projektet?
 

Grönområdens betydelse
 

 
Vad har grönområden/grönska för betydelse eller funktion i staden?
 

Förtätning i staden
 

 

 

Rambergsstaden
 
Hur arbetar ni med grönområden i Göteborgs Stad i konkreta projekt, t ex Rambergsstaden?
          - Förutom det som står i Översiktsplanen & Grönplanen?
 
Arbetar ni något med Rambergsstaden som en del i Hisingens grönstruktur?
 
Hur ser ni på grönområdena i Rambergsstaden?
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Bilaga 4.  

Intervjuguide Arkitekter,  

White Arkitekter Göteborg 

 
Inledande frågor 

Din bakgrund och roll?
 

 
Hur ser uppdraget ut och vad är målet med projektet?

 
Grönområdens betydelse
 

 
Vad har grönområden/grönska för betydelse eller funktion i staden?

 
Förtätning i staden
 

 

 

Rambergsstaden

Hur ser du på grönområdena i Rambergsstaden?

Vad tycker du att grönområdena har för funktion/betydelse i Rambergsstaden i dag?
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Bilaga 5.  

Webbaserad Enkät, Boende i Rambergsstaden 
 

4 kvinnor och 3 män medverkade i webb-enkäten.

6 personer av de medverkande var mellan 18 och 25 år och 1 person var mellan 26 och 35 år.
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Alla medverkande har bott i området 1-5 år.

2 personer svarade att de trivdes varken bra eller dåligt i området, 2 personer svarade att de trivdes bra och 3 
personer svarade att de trivdes mycket bra i området.
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Vad har du för sysselsättning?
 
- 4 st studerar
- 3 st arbetar heltid

 
Hur många bor i ditt hushåll?
 
- 4 st bor 1 person i hushållet
- 3 st bor 2 personer i hushållet

 
Vad tycker du att grönområden har för funktion/betydelse i staden? 

- Fristad. Plats där man kan promenera, där det är (någorlunda) tyst och ett fridfullt område i betongd-
jungeln.
- Det bryter av bostadsområdena, gör att det inte känns trångt och tättbyggt, Gröna träd och promenadvägar 

- Stor betydelse! Grönområdena utgör en skön kontrast till stadens annars så grå fasad av asfalt och 
bebyggelse.
- Trivsel & variation.
- Det blir en mer harmonisk atmosfär och mer trivsamt
- Stor betydelse. Dom livar upp gråa bostadsområden och gör dom trevligare att bo i
- En viktig oas att ha för att komma ifrån stadsstressen. Tycker inte heller att Rambergsstaden och Wieselg-
rensplatsen är så vackra platser, så det gör mycket att man har naturen nära.

 
 

Keillers Park och även den mer backiga skogen på väg upp mot promenadvägen runt toppen. Nedanför 

bakom badhuset, men det är sällan man ser folk använda den tyvärr.

- Mycket bra, ramberget.
- Det har blivit en träffpunkt mitt i området, vid lekplats och gräsmattor. Nu när det även rustas upp så 
hoppas man på att kunna vara där trots någon dags regn, Då det annars blev sankmark då. Men arbetet har 
redan påbörjats och det har sanerats. Sedan har vi turen att ha Ramberget precis bredvid området så man kan 
komma bort en stund.
- Bristfälliga.

ramberget.
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- Ramberget, men tyvärr inte så mycket de andra förutom att transportera mig över dem.
- Mest själva berget, promenerar mycket där på
- Inte de stora ytorna ut mot spårvagnsspåret, de är så tråkiga och känns inte så mysiga att hänga på, trots att 
det är ett grönområde. Men Ramberget och Keilers park, absolut.
- Ibland
- Ja
- Ibland, ganska sällan
- Ja. Promenerar ofta runt Ramberget och Keillers park

 

Rambergsstaden? Vad skulle det få för konsekvenser för dig? 

mer.

eftersom det är svårt att bygga bostäder på en såpass brant yta. Dock skulle jag tycka att det var tråkigt om 

något som bryter av mot bebyggelsen.

de bebyggdes.
- Till det sämre, mindre trevligt med mer bebyggelse i redan trångt område.
- Om det byggdes i Jutegårdsparken som ligger mitt i området skulle lite av gemenskapen och tryggheten 
försvinna måste jag säga. Då vi träffar grannar och på sommarhalvåret är ute och grillar och umgås i 
området. De områdena som är planerat att det ska byggas på har jag själv inte använt så mycket men vet 
många hundägare bland annat som gjort. Dock vore det väldigt tråkigt och jag skulle antagligen inte komma 

- Skulle nog besöka dem oftare

jag hade varit tvungen att ta spårvagnen för att kunna ta mig till ett grönområde och promenera. Vilket i sig 
kanske leder till att det aldrig blir lika spontant och att det därför blir mindre promenader.


