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Abstract 
 
Hagastaden is a urban construction project for housing and workplaces, divided between 
the municipalities Solna stad and Stockholms stad, in Sweden. The building started in 
2017 and will be finished in 2025. The project involves many actors including the 
municipalities. Hagastaden is supposed to be a very densified area, which is stated by the 
Stockholm municipality it self will lead to a smaller parkarea than needed. The purpose 
of this study is to gain a deeper understanding of why deficiencies may occur regarding 
the inclusion and planning of green structures in a new district area where densification 
is distinctive. I have conducted two interviews with two officials working at different 
departments at Stockholm municipality, both connected with the project of Hagastaden 
but in different ways. Through discourse analysis, planning documents regarding 
Hagastaden and the municipality’s visions of greenery is examined. The theory is 
grounded in the discussion Alexander Ståhle (2005) does in his dissertation, regarding 
use value, access of and offer/demand of green spaces in the context of cities. The 
questions of interest is 1) how is green structured discussed in relation to densification 
and urban development in the planning of Hagastaden? and 2) what causes may there be 
when a lack of green structure in urban construction projects appear? 
The answer of the first question is that Stockholm municipality is viewing the greenery 
as a big part of the unifying of the many districts in the city. The purpose is that the social 
aspect of sustainability will rise, but through the study of planning documents and 
interviews, the social aspect is one of the aspects of the sustainability that will fail due to 
lack of green spaces such as parks. The answer of the second question is that the lack of 
green spaces is most prominent when talkning about the parks as a quantity, not as a 
quality. The lack of parks also appears in the analysis of city structure and accessibility 
to reach one park to others. When a city structure is ”good” in this case, the lack of 
functions in one park, such as Norra Stationsparken, might be found in another park near 
by. If this is the case, the lack of functions in a park is overlooked by the municipality. 
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1. Inledning 
 

Boverket menar i ”Vision för Sverige 2025” att förtätning är ett medel för att minska den 

påfrestning och det anspråkstagande av outnyttjad mark för stadsbyggandet som sker 

idag.1 Även forskning påpekar detta.2 Forskare menar även att planering för urban 

utveckling fokuserar allt mer på rumsligheten, och då särskilt förnyelse av 

centrumområden, allmänna platser, samt sammankoppling av separerade urbana 

områden, med syfte att skapa en levande miljö som överbryggar obrukbara områden.3 

Bland annat ställs förtätning mot utbredning, det som på engelska kallas urban sprawl, 

som två motsvarigheter och den senare anses vara en miljömässig och ekonomisk 

olägenhet.4  

     I den svenska planeringen finns idag en strävan efter att förtätning på redan 

anspråkstagen mark skall få en allt starkare roll i stadsbyggandet. Denna syn på förtätning 

kan urskiljas vid läsning av exempelvis översiktsplaner. Ett exempel är Stockholms stads 

översiktsplan där det konstateras att ”Stockholm ska vara en stad för alla med täta och 

sammanhållna stadsmiljöer där bebyggelse och grönstruktur samverkar och ger 

förutsättningar för goda livsmiljöer.” 5 Även grannkommunen Solna stad omtalar hur 

stadsstrukturens utformning eller inriktning – i detta fall just förtätning – påverkar 

stadsmiljön genom att uttrycka: ”Med nya stadsutvecklingsområden och kompletterande 

bebyggelse i den befintliga staden […] har Solna stora möjligheter att fortsatt medverka 

till Stockholmsregionens expansion.”6 

     Inriktning på att förtäta städer kan också vara en konsekvens eller resultat av att 

befolkningsmängden ökar i landet. Statistiska centralbyrån prognostiserar att Sveriges 

                                                           
1 Boverket, ”Vision för Sverige 2025: En urbaniserad värld”, http://sverige2025.boverket.se/en 
urbaniserad-varld.html (Hämtad 2018-03-29). 
2 Se till exempel Hélène Littke, Planning Practices of Greening: Challenges for Public Urban Green 
Space, Doktorsavhandling, Stockholm: KTH, (2016), s. iii; och Anne Skovbro, Urban Desification – a 
sustainable urban policy, Southampton: WIT Press, (2002), se abstract. 
3 Kes McCormick, Stefan Anderberg, Lars Coenen, Lena Neij. ”Advancing Sustainable Urban 
Transformation”, i Journal of Cleaner Production, (2013) 50:1-11, s. 5. 
4 Colin McFarlane, ”The geographies of urban density: Topology, politics and the city”, Progress in 
Human Geography,  Vol. 40:5, (2016), s. 629. 
5 Stockholms stad, Översiktsplan för Stockholms stad, Stockholm: Åtta45, (2018), s. 6. Min kursivering. 
6 Solna stad, Översiktsplan 2030,  
https://www.solna.se/Global/Stadsbyggnad%20och%20trafik/%C3%96P%202030/Solna 
_%C3%96P_februari%202016%20-%20slutversion%20-%20webb%202016-04-08.pdf,  
(Hämtad 2018-03-29), s. 16. Min kursivering. 
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befolkning kommer år 2050 att nå 11,3 miljoner och Stockholms län prognostiseras öka 

med en miljon invånare fram till år 2040 – det vill säga cirka 30 000 personer per år.7 

Med anledning av detta konstaterar Boverket att ”[e]tt tungt ansvar vilar därför på 

politiker och administratörer i dessa tre län. Förutsättningar måste skapas så att 

kommunikationer, barnomsorg, skola och tillgång till bostäder anpassas till de krav som 

en växande befolkning ställer.”8 Men i citatet behandlar inte Boverket en viktig del av 

samhällsbyggandet, nämligen miljön eller för denna uppsats mer specifikt grönstrukturer. 

Även planerarnas roll i ansvarsfördelningen överses.  

 

     1.1 Syfte och frågeställningar 
Hur planering av grönstrukturer i Hagastaden presenteras i plandokument och diskuteras 

av planerare9 är en grundläggande del av förståelsen för hur grönstrukturen i Hagastaden 

är uppbyggd. Målet med denna uppsats är att få en djupare förståelse om varför brister 

kan uppstå angående inkludering av och planering för grönstrukturer i ett nytt 

stadsdelsområde där förtätning är utmärkande. För att besvara syftet kommer följande 

frågor att besvaras:  

 

⸭ Hur diskuteras grönstruktur i förhållande till förtätning och stadsbyggande i 
planeringen av Hagastaden? 

⸭ Vilka orsaker kan finnas till att det uppstår en brist av grönstruktur i 

stadsbyggnadsprojekt? 

 

     1.2 Avgränsning 
Uppsatsen kommer avgränsas till Stockholms stads planering av Hagastaden och med 

fokus på Norra Stationsparken, en park belägen mitt emellan flerbostadshus på 

Stockholms stads sida, tillhörande Norrmalms stadsdel. Se kartbilaga på sida 41. 

Hagastaden på Stockholms stads sida består av två etapper, varav etapp ett är 

färdigplanerad och började byggas 2017 med slutår 2025. Den andra etappen är ännu inte 

                                                           
7 Boverket, ”Vision för Sverige 2025: En urbaniserad värld”.  
8 Ibid. 
9 Planerare i detta fall innebär professionella medarbetare i Stockholms stad dock med varierande 
bakgrund, bland annat landskapsarkitekt. Planerare ska i detta sammanhang ses som ett samlingsnamn för 
de som medverkat/medverkar i planeringen av Hagastaden. 
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igångsatt vilket betyder att vi idag inte vet hur mycket grönstruktur som kommer planeras 

för här10, därför inkluderas inte denna del av Hagastaden trots att den troligtvis kan 

påverka statusen i form av mängd, funktion och kvalitet på grönstrukturen när 

stadsdelsområdet står färdigt. Solna stads planering av grönstruktur exkluderas därför i 

denna uppsats. Detta beror dels av storleken på uppsatsen och dels av anledningen att jag 

inte fick möjlighet att intervjua någon på Solna stad, vilket jag fick på Stockholms stad.  

 

     1.3 Begreppsdiskussion 
Grönstruktur är ett begrepp som används i merparten av den litteratur uppsatsen hanterar 

och kan tydas som ett samlingsbegrepp för alla gröna och blåa strukturer som finns i en 

stad.11 Begreppet användas i den föreliggande uppsatsen som en synonym till grönska, 

grönytor och grönområden. Om någon särskild form av gröna platser eller yta används i 

litteratur och studier uppsatsen behandlar skrivs detta ut och särskiljs från min generella 

begreppsanvändning. Parker är ett sådant fenomen som oftast ingår i begreppet 

grönstruktur.12 Det finns dock en distinktion mellan begreppet grönstruktur och 

grönområde. Grönstruktur innebär att grönska har ett samband men annan grönska13, till 

exempel att park kopplas ihop med trädkantade gator. Parker ger även brukarna värden 

och upplevelser vilket också anses skapa samband, men också att en samverkan skapas 

mellan grönskan och människan. Grönområden anses i förhållande till städer, vara 

obebyggd mark eller mark som inte är hårdgjord, allt från åker till trädgårdar räknas som 

grönområden.14  

     Mark Huisman, Caroline Olsson och Mona Svensson (1995) menar att det finns tre 

huvudområden för grönstruktur: ekologisk, kulturell och social. I ekologisk grönstruktur 

tillhör bland annat biologisk mångfald, dagvattenhantering och förbättrad luftkvalitet. I 

den kulturella grönstrukturen belyses historiska återspeglingar av stadens utveckling och 

användning, så som kyrkogårdar, parker och alléer. Den sociala grönstrukturen utgörs 

                                                           
10 Detta konstateras i intervju med My Peensalu, landskapsarkitekt på Norrmalms stadsdelsförvaltning, 
Stockholms stad, genomförd 2018-04-17. 
11 Gröna strukturer innebär all form av grönska, allt från parker till träd planterade längs vägar; Blå 
struktur innebär vattenrelaterade strukturer så som exempelvis kanaler och dammar. 
12 I intervjuerna ställdes frågan kring vad begreppet grönstruktur innehåller och båda respondenterna 
menar att parker ingår i begreppet grönstruktur. Grönstruktur ses som ett övergripande samlingsnamn för 
platser som består av mer eller mindre av grönska, även träd längs en väg ingår i grönstrukturbegreppet.  
13 Mark Huisman, Caroline Olsson, Mona Svensson, Grönstruktur, Enheten för samhällsplanering, 
Malmö: Länsstyrelsen i Malmöhus län, (1995), s. 6. 
14 Ibid. 
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bland annat av sådana grönstrukturer som ger oss invånare möjlighet att utöva 

rekreationsanknutna aktiviteter.15 

     Intressant är även att lyfta fram den distinktion mellan synliggjorda och gömda 

grönytor som finns i en stad eller samhälle och som presenteras i kartor. Detta är något 

som Elisabet Lundgren Alm (2001) gör i sin avhandling. Hon påpekar vilka 

grönstrukturer som anses värdefulla att visa och lyfta fram i kartor som används vid bland 

annat planering. Det blir tydligt att det är grönstrukturer som skapas av människan som 

synliggörs medan ”naturlig” grönska inte alltid finns med kartor och presentationer. 

Lundgren Alm kallar den naturliga gömda grönskan för informell grönstruktur, och 

synliggjord representerad grönska som formell grönstruktur.16 

     Förtätning, eller med andra ord koncentration, sammanpressning och intensifiering, 

innebär en ökning av något slag (antal, andel, densitet). I fallet med förtätning i 

stadsbebyggelse ökar antalet bostäder och arbetsplatser på andelen yta som finns att tillgå. 

Förtätning handlar i grund och botten om att minska ineffektiv markanvändning, dels för 

att minska transportavstånd, dels för att öka exploateringstalet – det vill säga förhållandet 

mellan den sammanlagda våningsytan (bruttoarean) och den totala markarealen.  

     Hållbarhet är ett begrepp vars betydelse av ekonomiska, ekologiska och sociala 

aspekter i dag skall ses sammanvävda. Med detta innebär att om den sociala hållbarheten 

skall kunna nås måste det även finnas en balansering mellan den ekonomiska och 

ekologiska aspekten. Hållbar utveckling som begrepp befästes starkare i planering i och 

med Brundtlandrapporten 1987. 

 

     1.4 Uppsatsens struktur 
En inledning och uppsatsens syfte samt frågeställningar har redan presenterats. I det 

kommande kapitlet kommer en övergripande bakgrundsinformation av Plan- och 

bygglagen, Miljöbalken samt beskrivning av begreppet och fenomenet hållbarhet/hållbar 

utveckling. I detta avsnitt kommer det klargöras hur den svenska planeringspraktiken har 

blivit inriktad på hållbarhet. Därefter kommer tidigare forskning att presenteras och 

relateras till den föreliggande uppsatsen. Utgångspunkten för kapitlet ”Tidigare 

                                                           
15 Ibid., s. 7-8. 
16 Elisabeth Lundgren Alm, Stadslandskapets obrukade resurs: Om grönstrukturens potential och 
synliggörande i en hållbar stadsutveckling, Göteborg: Chalmers tekniska högskola, (2001), s. 94-95. 
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forskning” är att etablerad forskning kring ämnen som denna undersökning har som 

ledord; grönstruktur, förtätning, den hållbara staden, samt planeringsverktyg presenteras 

och här ges en översiktlig information kring vilken typ av forskning som finns inom dessa 

ämnen.  

     Därefter kommer kapitlet ”Metod”. Här kommer metodvalen presenteras och 

argumentationer att ges kring de val som tagits för undersökningen. Även 

materialunderlaget kommer behandlas här, med beskrivningar hur de har bearbetats. I 

kapitlet ”Teori” kommer teoretiska tankeramar för uppsatsens analys att framläggas, 

dessa kommer sedan i analysavsnittet att återkomma på ett reflekterande sätt. I 

”Analysen” reflekteras och diskuteras plandokument, ett PM som definierar problemet 

med Hagastadens grönstruktur, samt intervjuerna. Detta kommer behandla utifrån 

särskilda rubriker. Därefter kommer ett diskuterande avsnittet vari empirin kommer 

analyseras och diskuteras utifrån teori, för att i slutsatsen besvara syfte och 

frågeställningarna och reda ut hur brister av inkludering av grönstruktur i 

förtätningsprojekt kan uppstå.  

 

 

2. Bakgrund 
 

Fil. Dr. i samhällsplanering José Luis Ramirez (1995) uttrycker att ”[t]alet om planering 

och förekomsten av benämningen »samhällsplanering« är ett tecken på att samhället inte 

bara bedriver planerade aktiviteter, utan också på att man har börjat objektivera dessa för 

att underkasta dem en medveten rationell undersökning som kan åstadkomma komplexa, 

genomtänkt organiserade åtgärdssystem.”17 Åtgärdssystem kan speglas i av regering 

fastsatta lagar och regler för kommuner att följa. För att förstå varför det är av intresse att 

undersöka hur en kommun planerar ett nytt stadsområdesprojekt är det av vikt att gå in 

på varför kommunerna planerar som de gör rent juridiskt. Med en 

samhällsplanerarutbildning i ryggen görs detta enklast genom att behandla Plan- och 

bygglagen (2010:900) samt Miljöbalken (1998:808). Nedan kommer en historisk 

                                                           
17 José Luis Ramirez, Skapande mening: Bidrag till en humanvetenskaplig handlings- och 
planeringsteori. Presentation av ett avhandlingsarbete 1984 – 1994, Stockholm: Nordiska institutet för 
samhällsplanering (Nordplan), (1995), s. 24.  
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överblick av dessa lagars framväxt att ges samt vad lagarna innebär. Begreppet hållbarhet 

är också av vikt att förstå och därför kommer en kort genomgång av det att ges med 

utgångspunkt i Brundtlandrapporten. I detta avsnitt kommer även det nationella 

miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö att presenteras då det är tydligt och ofrånkomligt 

knutet till Miljöbalken och den hållbara samhällsutvecklingen i Sverige både på nationell 

och lokal (kommunal) nivå. 

      
     2.1 Hagastaden 
I denna uppsats kommer grönstrukturens roll i stadsplaneringen där sambandet till 

förtätning är av intresse att undersökas. Studiefallet är Hagastaden, ett nytt 

stadsdelsområde i Norrmalm stadsdel, som är lokaliserat i det som tidigare kallades Norra 

Stationsområdet beläget mellan kommunerna Solna stad och Stockholms stad. I 

uppsatsen kommer endast området som ingår i detaljplan 1 (etapp 1) att behandlas. Här 

kommer en central park att etableras – Norra Stationsparken. En karta över området finns 

i slutet av detta dokument. 

     Hagastaden omtalas som ett så kallat life science projekt, där forskning kring liv och 

hälsa ställs i fokus. Flera aktörer är involverade i byggandet och förvaltandet av 

stadsdelen; Stockholms stad, Solna stad, Karolinska Institutet, Nya Karolinska sjukhuset, 

Akademiska hus, Locum18, Trafikverket, Stockholm Science City Foundation19, samt 

privata byggherrar.20  

 

     2.2 Hållbarhet blir ett ledord 
Det var i och med rapporten Our Common Future (1987), eller med den mer kända 

benämningen ”Brundtlandrapporten”, som dimensionerna av hållbarhet; ekonomiska, 

ekologiska och sociala, började betraktas som verksamma för en hållbar utveckling sedd 

                                                           
18 Locum förvaltar vårdfastigheter åt Stockholms läns landsting, https://www.locum.se/Om-Locum/, 
(Hämtad 2018-04-12).  
19 Stockholm Science City Foundation är en expertorganisation med syftet ”att utveckla stadsdelen 
Hagastaden med omgivning till ett världsledande centrum inom life science. Detta sker i samverkan med 
alla de intressenter och aktörer som arbetar med utvecklingen av Hagastaden.”  
https://ssci.se/sv/om-stockholm-science-city, (Hämtad 2018-04-12).  
20 Stockholms stad, ”Stockholm växer: Hagastaden”,  
https://vaxer.stockholm.se/omraden/norrmalm-hagastaden/ (Hämtad 2018.03.29).  
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ur alla perspektiv. Relationen mellan människa, resurser, miljö och utveckling hänger 

ihop för ett hållbart mål.21  

Det konstateras i Brundtlandrapporten att det framför allt är de utvecklade, 

industrialiserade, ländernas resursförbrukning och utveckling som är ohållbar och som 

påverkar omvärlden och då främst utvecklingsländer. Därför måste hållbarheten öka även 

hos industrialiserade länder så som Sverige. Städer och samhällen måste lokalt, regionalt 

och nationellt påverkas genom bland annat planering så att hållbar balansering mellan 

ekonomi, ekologi och den sociala dimensionen uppstår. I Sverige – på nationell nivå – 

representeras hållbar utveckling exempelvis genom strävanden efter att uppnå 

miljökvalitetsmålen och lagar, till exempel Plan- och bygglagen (2010:900) vars syfte är 

att ”främja jämlikhet i samhällsutvecklingen och att planera för långsiktig hållbarhet.”22 

I och med det kommunala planmonopolet är det kommunerna som står för det konkreta 

hållbara samhällsbyggandet. 

 

     2.3 Plan- och bygglagen 
Under sent 1800-tal började planbestämmelser att gälla i den svenska planeringen. 1874 

kom byggnadsstadgan – en stadga som satte ramverk kring byggandet och hade som 

avsikt att framför allt förhindra bränder och dess spridning, men pekade också på 

”sundhetens fordran på ljus och frisk luft samt skönhetssinnets anspråk på fritt utrymme, 

omväxling och prydlighet.”23 Boverket menar att dessa bestämmelser hade som avsikt att 

i samhällsbyggandet och samhällsplaneringen sätta ramar kring hur mycket hårdgjord yta 

och grön yta som skall finnas i staden. Ramarna sattes efter kommunala 

byggnadsordningar.”24 Detta var som sagt befäst med stadgor och det var inte förrän 1907 

som en riktig lag etablerades – stadsplanelagen – i och med vilken planering och 

byggande började bli en kommunal angelägenhet.25  

                                                           
21 Förenta Nationerna  Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common 
Future, (1987), http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf, (Hämtad 2018-04-10). Se bland 
annat punkt 1.1.8 samt förordet.  
22 Sveriges kommuner och landsting, ”Plan- och bygglagen, PBL”, 
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/lovbyggandetillsyn/planochbygglagenpbl.17
67.html, (Hämtad 2018-04-13). 
23 Boverket, ”Att reglera planbestämmelser: Historik”,  
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/att-reglera-
med-planbestammelser/historik/, (Hämtad 2018-05-01). 
24 Ibid. 
25 Boverket, ”Lag & rätt: Plan- och bygglagstiftningens utveckling”,  



8 
 

Under funktionalismens tidsepok, 1920- och 1930-talen, började planering för goda 

bostäder att skiljas ut från planering med andra samhällsändamål, exempelvis industrier. 

Nu började större hänsyn tas gentemot bland annat hälsoförhållanden och detta blev 

inledningen av införandet av Plan- och bygglagen (PBL) som kom att befästas 1987 

(1987:10). Kommunerna blev nu mer självständiga i sin planering och kunde under 1940-

talet själva avgöra var bostäder mest lämpat kunde uppföras. För att varje enskild 

kommun skulle kunna ta bättre beslut infördes byggnadsnämnder och det var nu 

kommunerna själva som upprättade byggnadsplaner. Tidigare kunde byggherrar ha den 

uppgiften.26 

     Orsaken till att Plan- och bygglagen (1987:10) infördes var, enligt Boverkets mening, 

att det var ”[e]n uppdelad och splittrad lagstiftning, [och] planernas oklara status”. Lagens 

framväxt kan också ses med bakgrund i debatten av begreppet och fenomenet hållbarhet 

som blossade upp under samma tid.  

     2011 infördes den nu gällande Plan- och bygglag (2010:900). Denna lag är den gamla 

PBL i hopslagen med lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk med mera 

(1994:847). Ett tillägg är även att miljö och klimat skall ännu mer tas hänsyn till vid 

byggande än vad tidigare lag innebar.27 

     Portalparagrafen till Plan- och bygglag (2010:900) uttrycker:  

 
          I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. 
          Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 
          samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 
          hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.28 
 

Som redan nämnts handlar planering om god samhällsutveckling där hänsyn till 

resursanvändning tas. Men med samhällsplanering gäller inte bara det fysiska och 

tekniska utan det handlar även om en bredare definition av gott samhällsliv vilket innebär 

bland annat det som portalparagrafen behandlar ovan, nämligen livsmiljön och sociala 

levnadsförhållanden. Jan Nyström och Lennart Tonell (2015) uttrycker denna syn på den 

fysiska planeringen genom att konstatera att planering kan ses som ”en metod som kan 

användas för att öka trivsel och välbefinnande, och för att garantera en långsiktig 

                                                           
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/lag--ratt/plan--och-
bygglagsstiftningens-utveckling/, (Hämtad 2018-05-01).  
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 SFS 2010:900. 1 kap. 1 §. 
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balanserad samhällsbyggnad.”29 Det går alltså att se en tydlig koppling mellan PBL och 

definitionen av hållbarhet.   

 

     2.4 Miljöbalken 
Miljöbalken (1998:808), förkortat MB, är den andra lagen som skall beskrivas kort här. 

Miljöbalken trädde i kraft 1999 och kan ses som en paraplylag då MB inbegriper 15 lagar 

inom miljöområdet.30 MB har en liknande inriktning som PBL men trycker mer på 

förvaltaransvaret. Portalparagrafen lyder:  

 
          Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande 
          och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på 
          insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är 
          förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.31 
 

Nyström och Tonell (2015) framhåller sex av de förbättringar som kommit i och med 

införandet av Miljöbalken (1998:808). Dessa förändringar är kortfattat: hänsynsreglerna 

vidgades och skärptes för all verksamhet som påverkar miljön; miljökvalitetsmål 

infördes; utvidgade krav ställdes på miljökonsekvensbeskrivningar; miljöorganisationer 

fick ökat inflytande och rätt att överklaga domar som rör miljö och natur; straffen för 

miljöbrott skärptes; stopp-regeln infördes och hade som syfte att ge prövning av nya 

verksamheter, denna togs dock bort 2010.32 För denna uppsats ämnesram är införandet 

av målet God bebyggd miljö särskilt viktig.33  

 

     2.5 Miljömålet God bebyggd miljö 
Miljökvalitetsmålen infördes 1999 i Miljöbalken (1998:808) som femton stycken, 2005 

inkluderades det sextonde för biologisk mångfald. Syftet med samtliga miljökvalitetsmål 

är att de skall ge vägledning åt myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra aktörer 

som arbetar med miljöfrågor.34 Det är Naturvårdsverket som har uppdraget att samordna 

den uppföljning som sker av miljömålen, en uppföljning som på lokal (kommunal) nivå 

                                                           
29 Jan Nyström och Lennart Tonell, Planeringens grunder: en översikt, uppl. 3:3, Lund: Studentlitteratur, 
(2012), s. 15-16. 
30 Ibid., s. 184. 
31 SFS 1998:808. 1 kap. 1 §. 
32 Nyström och Tonell (2012), s. 185 f. 
33 Se miljökvalitetsmålen i ibid., s. 185, fotnot 5 
34 Ibid. 
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görs av Skogsstyrelsen, Länsstyrelserna samt kommunerna själva, detta sker varje år.35 

Boverket är den myndighet som är ansvarig för målet God bebyggd miljö.  

     Miljömålet God bebyggd miljö innefattar att:  
 
          Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka 
          till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 
          Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
          långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.36 
 

För att enklare förstå innebörden av miljömålen har samtliga mål preciseringar vilka delar 

upp målen i underavdelningar. Det är regeringen som sätter dessa preciseringar och för 

miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö finns tio stycken: Hållbar bebyggelsestruktur; 

Hållbar samhällsplanering; Infrastruktur; Kollektivtrafik, gång och cykel; Natur-  och 

grönområden; Kulturvärden i bebyggd miljö; God vardagsmiljö; Hälsa och säkerhet; 

Hushållning med energi och naturresurser; Hållbar avfallshantering.37  

     Förutom de sexton huvudmålen finns 28 etappmål vars uppgift är att underlätta 

uppfyllelsen av miljökvalitetsmålen. Särskilt relevanta etappmål för denna uppsats ingår 

under ämnet Hållbar stadsutveckling där etappmålen ”Integrering av stadsgrönska och 

ekosystemtjänster i urbana miljöer” samt ”Metod för stadsgrönska och ekosystemtjänster 

i urbana miljöer” är av intresse. Den första innebär att ”[e]n majoritet av kommunerna 

ska senast år 2025 ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana 

miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter”, och den andra 

innefattar att ”[k]ommunerna ska senast år 2020 ha tillgång till en utvecklad metod för 

att tillvarata och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid 

planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter.”38  

     Att inkludera grönstruktur i samhällsplaneringen är alltså en kommunal prioritet enligt 

de nationella miljökvalitetsmålen och metoder måste utvecklas för att inkluderingen kan 

                                                           
35 Naturvårdsverket, ”Miljökvalitetsmålen”,  
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/, 
(Hämtad 2018-05-01). 
36 Naturvårdsverket, Miljömålen: årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2018 – Med fokus på 
statliga insatser, Rapport 6804, Stockholm: Naturvårdsverket, (2018), s. 279. 
37 Naturvårdsverket, ”Preciseringar av God bebyggd miljö”,  
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/God-
bebyggd-miljo/Precisering-av-God-bebyggd-miljo/, (Hämtad 2018-05-01). 
38 Naturvårdsverket, ”Etappmålen”,  
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Etappmal/, (Hämtad 2018-
05-02). 
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ske. Naturvårdsverket konstaterar att många kommuner har det svårt att arbeta med dessa 

mål i planprocesser.39 Myndigheten menar även att målen inte kommer nås om de 

styrmedel så som exempelvis PBL (2010:900) och MB (1998:808) inte utvecklas vidare, 

liksom de åtgärder som idag sätts in där de behövs. Möjligtvis kan detta förklaras med 

det som Ramirez (1995) konstaterar, nämligen att de val som tas i samhällsplaneringen 

inte endast kan ske genom instrumentella handlingar utan måste även grunda sig i etiska 

handlingar.40 Enligt Ramirez betyder detta att i samhällsplanering som diskuteras i 

politiken räcker det inte med ”objektivt etablerade regelverk som tillämpas […] i typiska, 

allmängiltigt förutsägbara handlingssituationer” – det krävs kunskap och erfarenhet för 

en god handlingslogik.41 Detta innebär att tjänstemäns kunskap måste framträda tidigt i 

diskussioner av planering. 

     Hur dessa kommunala svårigheter skall lösas är dock en fråga för regeringen samt 

inblandade myndigheter att komma fram till nya metoder och verktyg som kan underlätta 

för arbete med miljömålen.42 

 

 

3. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt kommer forskning som behandlar grönstruktur och förtätning kort att 

presenteras. Det finns mycket forskning vad gäller både förtätning av städer och 

grönstrukturer och grönska i städer. Utgångspunkten i redovisningen av tidigare 

forskning är att ledorden grönstruktur och förtätning används, men av vikt är även att 

forskningen som handlar om grönska diskuteras inom ramen för urbana områden samt 

hållbarhet. För ledordet förtätning är det av vikt att förtätningen sätts i relation till 

planeringspraktik (kommunal eller nationell) samt att förtätning diskuteras med koppling 

till hållbarhet.  

      

 

                                                           
39 Naturvårdsverket, Mot en hållbar stadsutveckling – med fokus på miljömålen i planeringsprocessen. 
Fördjupad utvärdering 2015, Rapport 6664, Stockholm: Naturvårdsverket, (2015). 
40 Ramirez (1995), s. 26. 
41 Ibid. 
42 Naturvårdsverket, Mot en hållbar stadsutveckling – med fokus på miljömålen i planeringsprocessen, 
(2015). 
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     3.1 Naturens värde i urbana områden 
Ofta utgår forskning som har fokus på exploatering från att exploateringen sker på 

grönområden eller mark med tydliga värden till exempel jordbruksmark. Denna forskning 

vill synliggöra vad det innebär att exploatera värdefulla områden. En del av denna 

forskning synliggör den förlust av biologisk mångfald och ekosystemtjänster som sker 

vid en exploatering av grönytor. Annan forskning pekar på vilka bidrag grönska ger i 

städer. Ekosystemtjänster framträder i forskning om urban hållbarhet.43 Grönska blir ett 

hjälpmedel för städerna att hantera exempelvis översvämningar och svalka i stadsmiljöer 

där hårdgjorda ytor inte ger någon hjälp utan snarare är en bidragande orsak.  

     Det finns ett flertal kinesiska forskare som gjort studier kring urbaniseringens 

påverkan på naturen och ekosystem. Detta intresse från kinesiska forskare kan bero på 

den snabba ekonomiska utveckling som landet nu står inför och som leder till ökad 

urbanisering och exploatering.44 Ett exempel handlar om förändringen av det ekonomiska 

värdet på ekosystem vid förändrad markanvändning. Med fjärranalys och geografiska 

informationssystem visar forskarna på en drastisk minskning av värdet på ekosystemen 

när den ekologiska markanvändningen ändrades till hårdgjord urbaniserad yta.45 

Forskarna lägger även fram sina synpunkter kring vad som måste ske i planeringen för 

att säkerställa en mer ekologiskt hållbart inriktad planering och mer hållbar stad. De 

menar att ett större fokus på samarbete måste finnas mellan aktörer inom planeringen 

samt ett skapande av urbana ekologiska system. Detta senare kan ske genom integrering 

av de urbana och rurala ekologiska systemen46, vilket innebär att integrera berg, floder, 

skogar och andra naturelement i den urbana miljön samt att vårda naturen i staden.47 

     De japanska forskarna Masayuki Sato, Atushi Ushimaru och Toshifumi Minamoto 

behandlar i en artikel villigheten av och synen på att behöva bekosta miljövård för 

bevarande av urbana ekosystem. Forskarna påvisar med studien att faktorer som inkomst 

                                                           
43 Se definition av urban hållbarhet i avsnittet Begreppsdiskussion, s. 4. 
44 Hualou Long, Yongqiang Liu, Xuegang Hou, Tingting Li, Yurui Li, ”Effects of land use transitions due 
to rapid urbanization on ecosystem services: Implications for urban planning in the new developing area 
of China”, i Habitat International, Vol. 44, (2014), s. 536. 
45 Ibid., s. 542. 
46 Ibid., s. 543. 
47 Ibid., s. 541. 
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och ålder samt uppväxt påverkar huruvida människor har en mer inställsam syn på 

bevarande av grönytor som ger ekosystemtjänster.48  

     Det ekonomiska värdet på naturen och ekosystemtjänster synliggörs i dessa två 

ovanstående studier, vilket skapar en bild av hur ofrånkomlig hållbar utveckling är vid 

implementering av respektive hållbarhetsaspekt ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 

Även andra studier behandlar värdering av ekosystemtjänster (på engelska benämnt 

ecosystem service valuation, kortfattat ES valuation) och målet med värdesättning på 

ekosystemtjänster kan beskrivas vara ”to unravel the complexities of socio-ecological 

relationships, recognize how human decisions impact perceived values of services, and 

express them in units that allow incorporation in planning and decision-making.”49 

Yvonne Andersson-Sköld et al. (2018) menar att där grönska är under hot ökar 

människans värdesättning på grönstruktur, men där behovet av exempelvis bostäder är 

stort, minskar människors värdesyn på grönstrukturen.50 

      

     3.2 Förtätning och grönstruktur 
Brenda Lin, Jacqui Meyers och Guy Barnett (2015) skriver om utbredningen av 

grönstruktur i Sydney. Syftet med studien är att tydliggöra huruvida det finns mönster 

mellan var det går att finna grönstruktur och om det har anknytning till markanvändning, 

bostadstäthet samt socioekonomiska variationer (inkomst). De har undersökt både 

allmänna grönstrukturer (parker och trädgrönska) och privata grönstrukturer (trädgårdar 

och trädgrönska) och kommit fram till att ju tätare bostadsområden desto mindre 

grönstruktur går att finna. En annan upptäckt i studien är att tillgång till allmän och privat 

grönstruktur varierar och är inkomstberoende. De menar att förorter med större 

socioekonomiskt övertag innebär mer privat grönska och de förortsområden med mindre 

socioekonomiskt övertag har fler allmänna gröna ytor. Detta påvisar att förtätning i 

urbana områden kan leda till färre allmänna grönytor och grönstruktur.51 

                                                           
48 Masayuki Sato, Ushimaru Atushi, Minamoto Toshifumi, ”Effect of different personal histories on 
valuation for forest ecosystem services in urban areas: A case study of Mt. Rokko, Kobe, Japan” i Urban 
Forestry & Urban Greening, Vol. 28, (2017), pp. 110-117. 
49 Yvonne Andersson-Sköld et al., ”A framework for assessing urban greenery’s effects and valuing its 
ecosystem services” i Journal of Environmental Management, Vol. 205, (2018), s. 275. 
50 Ibid., s. 283. 
51 Brenda Lin, Jacqui Meyers, Guy Barnett, ”Understanding the potential loss and inequities of green 
space distribution with urban densification”, i Urban Forestry & Urban Greening, Vol. 14:4, (2015), pp. 
952-958. 
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Liknande forskning gör landskapsarkitekten och stadsbyggnadsforskaren Alexander 

Ståhle i delar av sin avhandling Mer park i tätare stad: teoretiska och empiriska 

undersökningar av stadsplaneringens mått på friytetillgång (2005). I en 

enkätundersökning kommer det fram att invånare som bor i Stockholms innerstad till 

skillnad från boende i förorter där mer trädgårdar finns, upplever att det är mindre brist 

på grönområden i sitt närområde än de senare gör i sitt respektive närområde. Detta menar 

Ståhle kan förklaras av att grönstruktur i innerstaden är mer integrerad i stadens struktur 

än vad förorters grönstruktur är.52 

 

     3.3 Planeringsverktyg och planeringsdiskurser 
Med bakgrund i kulturgeografi behandlar även C.Y. Jim (2004) kunskapsbehovet i 

planeringen av grönska i städer. Jim menar att det är genom planering och kunskap som 

grönska i städer både kan öka i omfattning och få en bättre kvalitet.53 Planerare som 

arbetar med grönstruktur kan ha utbildning och kunskap från flera discipliner. Vid arbete 

med att etablera ny grönstruktur eller fortsätta arbeta med existerande grönstruktur, 

förordar Jim att en sammanslagning av kunskaperna bör ske.  

     I fallet med etablering av ny grönstruktur i städer ställer Jim frågan vem som bör vara 

med i planeringen för och skapandet av grönstruktur i städer och menar att både privata 

och allmänna parter borde vara med eftersom det är optimalt att knyta allmän grönska 

med privat grönska. Privata parter handlar i detta fall om byggherrar och allmänna parter 

anses vara kommunala planerare men också allmänheten (genom medborgardialog).54  

     Hélène Littke menar i sin avhandling Planning Practices of Greening Challenges for 

Public Urban Green Space (2016), att exploatering på grönområden sker med ett ökat 

fokus på kvalitet och inte kvalitet vilket leder till en så kallad parkifiering av naturen55, 

det vill säga att den existerande naturen omvandlas till parkmiljö i stadsbebyggelsen – 

grönskan får en annan innebörd och roll än bara sedd som naturmiljö. Littke menar också 

att det finns ett stort behov av att kunskapen kring grönområdens komplexa betydelse i 

                                                           
52 Alexander Ståhle, Mer park i tätare stad: Teoretiska och empiriska undersökningar av 
stadsplaneringens mått på friytetillgång, Licentiatavhandling, Stockholm: Arkitektskolan Kungliga 
tekniska högskolan, (2005), s. 180. 
53 C.Y. Jim. ”Green-space preservation and allocation for sustainable greening of compact cities”, i Cities, 
Vol. 21:4, (2004), s. 312. 
54 Jim (2004), s. 317. 
55 Littke (2016), s. iii. 
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städer måste öka. I hennes avhandling undersöks fyra studiefall av parkplanering, med 

underlag som plandokument där analys kring urban grönplanering sker. Med dessa 

studiefall kommer Littke fram till att dessa ”visar sammantaget att urbana grönområden 

utgör materiella och diskursiva manifestationer av stadsplaneringsprocesser.”56  

 

 

4. Teori 
 

Sociologen Patricia Leavy (2017) pekar ut två former av teorier: storskaliga teorier är 

sådana som forskare tidigare kommit fram till och som anses vida accepterade och 

applicerade i undersökningar, och småskaliga teorier är de teorier eller resultat som 

studier som denna uppsats kan generera.57 Analysen i denna uppsats kommer utgå från 

diskussion kring teorier som behandlar naturens och parkers roll i förtätning av städer. 

Teorierna är sprungna ur Alexander Ståhles avhandling (2005). Han identifierar fyra 

ramverk, varav två av dessa används i denna uppsats. Genom dessa teoretiska ramverk 

ämnar analysen av Hagastaden och Stockholms stads planering av grönstruktur med 

tyngdpunkt på parker, utreda hur planeringen kan brister i att inkludera tillräckliga 

grönområden i en stadsmiljö som kännetecknas av förtätning, samt skapa förståelse kring 

vilken roll grönstruktur får i planeringen av förtätningsprojektet Hagastaden. 

      

     4.1 Bruksvärde, tillgång och utbud 
Ståhle (2005) ställer upp fyra ramverk som grund för nya sätt att mäta friytetillgång. 

Begreppet ”tillgång” delar Ståhle upp i fyra delar: bruksvärde (tillgången); tillhörighet 

(tillgång för något); tillgänglighet (tillgång till något); utbudet (tillgång på något). Till 

friytor räknas parker som i denna uppsats är av särskilt intresse. Som teoretiskt ramverk 

för uppsatsens analys kommer Ståhles diskussion kring bruksvärden samt utbudet av 

friytor, i detta fall parker att användas. Uteslutningen av de två andra beror på Ståhle har 

ett annat bredare syfte med sin studie än vad syftet med denna uppsats har, de passar inte 

                                                           
56 Ibid. 
57 Patricia Leavy, Research Design: Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts Based, and 
Community-Based Participatory Research Approaches, [elektronisk resurs] New York: London: Guilford 
Press,  (2017), s. 15. 
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in i denna uppsats. De teoretiska ramverken från vilka analysen kommer diskuteras, 

behandlas av Ståhle under rubrikerna: 

 
• Friyta som tillgång och bruksvärde 

• Tillgång (på) och utbud 

 
Friyta som tillgång och bruksvärde: här behandlar Ståhle friytor med inneboende värde 

vid brukande av friytorna. Han menar att tillgång till något (park) förutsätts ha värde eller 

ge nytta till användarna av parken. Parken blir en resurs och får därmed en funktion när 

brukare får tillgång till en park.58 

     Ståhle behandlar begreppet bruksvärde som tudelat. Begreppet har sitt ursprung i 

nationalekonomi, och definierades ursprungligen som den nytta en sak skapar. Den andra 

definitionen är med ursprung i Marx som menade att användbarheten av något blir 

bruksvärdet, det vill säga att om en park är användbar för att sola eller spela fotboll i, ökar 

bruksvärdet på parken.59 Det är denna senare begreppsanvändning som Ståhle fortsätter i 

diskussionen och med användningen av begreppet bruksvärde.  

     Ståhle behandlar bruksvärde ur två aspekter, direkt bruksvärde och indirekt 

bruksvärde. Ett direkt bruksvärde anses i planering och med utgångspunkt i grönstruktur, 

vara samma sak som socialt värde eller rekreationsvärde.60 Det vill säga, konkret 

nyttjande av miljön i parken. Att brukarna använder parken för sina aktiviteter skapar 

direkt bruksvärde. Indirekt bruksvärde är när människor nyttjar grönstruktur eller den 

större miljön utan att använda miljön i aktiviteten. Ett exempel är den visuella upplevelsen 

av grönskan. Enligt Ståhle är skillnaden mellan det direkta och indirekta bruksvärdet i 

friyteplaneringen central.61 Centraliteten kan kopplas till den allmänna ytan som ger 

upphov till direkt bruksvärde, och den privata ytan som ger upphov till indirekt 

bruksvärde – med utgångspunkt från allmänhetens perspektiv vid besök av parken.  

     Värde på en park eller friytor rent generellt menar Ståhle skapas av användarna.62 Vid 

planering av friytor, konstaterar Ståhle, att antaganden av experter så som planerare, har 

haft en inriktning på att desto större friytor desto värdefullare är de.63 Istället menar 

                                                           
58 Ståhle (2005), s. 68. 
59 Ibid., s. 69. 
60 Ibid., s. 70. 
61 Ibid. 
62 Ibid., s. 73. 
63 Ibid., s. 76. 
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Ståhle, bör användbarheten och mångfalden av friytan generera värdet. Detta skulle ge en 

tvåsidig vinst som Ståhle uttrycker detta genom att säga: ”[d]et är mer värdefullt för 

individen om det finns en mångfald. För samhället är det mer värdefullt om fler kan 

använda friytan.”64  

     Användningen av Ståhles diskussion och definition av bruksvärden och tillgång av 

friyta, lämpar sig även med hänseende till förtätning och relationen mellan park och stad. 

Han behandlar nämligen friytans etablering i stadsmiljö utifrån storleken på friytan, och 

ställer sig frågan ”Hur mycket kan vi bygga? D.v.s. hur lite friyta kan vi ha?”65 Denna 

fråga speglar planeringens ofrånkomliga dualistiska praktik – planeringen skall både 

upprätthålla byggandet av bostäder som idag är en brist, den skall också nå en hållbar 

miljö genom etablering av parker. Fördelning av markanvändningen blir framträdande. 

     Tillgång (på) och utbud: Detta ramverk kommer verka som utgångspunkt för 

förståelse av och diskussion i analysen för hur det kan komma sig att planering av 

grönstruktur kan brista. Ståhle behandlar utbud och tillgång som två begrepp som har i 

stort sett samma innebörd relaterat till parker och friytor.  

     Utbud handlar om att det finns ett behov eller efterfrågan dels på mängd av bruksvärde, 

dels antal personer som efterfrågar tillexempel en park. Ståhle menar att parkutbudet 

(tillgång av parkmiljö) minskar vid efterfrågan, då efterfrågan är beroende av 

befolkningstätheten, det vill säga bebyggelsetätheten.66 Desto högre bebyggelsetäthet 

desto mindre utrymme finns i staden för parker. Lösningen på denna problematik (mellan 

täthet och parktillgång) är att den fysiska tillgängligheten i staden till parker ökar. Detta 

har med stadsstruktur att göra, samt att utbudet av parker ställs mot behovet.67 

          Avslutningsvis menar Ståhle att dagens planering behöver mått på hur omlandet 

runt parken/platsen påverkar parkens förhållanden samt hur platsen påverkar omlandet. 

Han menar att den fundamentala lösningen på tillgänglighet är parkens och 

stadsstrukturens relation.68 

 

 

 

                                                           
64 Ibid., s. 77. 
65 Ibid., s. 78. 
66 Ibid., s. 103. 
67 Ibid., s. 104. 
68 Ibid., s. 107. 
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5. Metod 
 

I detta avsnitt kommer de metodval och materialunderlag som används för uppsatsen att 

presenteras och diskuteras. För uppsatsen används kvalitativ metod vilket baseras på 

materialvalet muntlig och skriftlig intervju samt analys av plandokument.  

 

     5.1 Kvalitativ metod 
Kvalitativ metod innebär ett subjektivt synsätt eftersom analys av materialet blir styrande 

enligt vad syftet med uppsatsen är. Däremot måste hänsyn tas till de regler som finns 

kring metodik. Johan Alvehus (2013) menar att ”[m]etod blir […] ett sätt att distansera 

sig från tyckande och personliga åsikter och bör bidra till mer professionellt och analytiskt 

grundade ställningstaganden till påståenden eller undersökningsresultat.”69 Det är alltså 

inte forskarens personliga åsikter som skall synliggöras i analysen av materialet. 

Subjektiviteten handlar alltså snarare om vad i materialet som anses värt att lyfta fram 

och inte. Alvehus beskriver denna subjektiva ”tolkning” av materialet som ett sätt för 

forskaren att generera generell förståelse av ett ämne och bredda vetenskapliga 

kunskapsunderlag som finns tillgänglig.70 Patricia Leavy (2017) beskriver även hon 

subjektiviteten i den kvalitativa forskningen. Hon menar att det underliggande värdet i 

kvalitativ forskning är att forskarens subjektiva förståelse, skapande av mening genom 

tolkning samt en djup förståelse av ämnet kan uppstå trots det snäva materialet.71 

     Kvalitativ forskning innebär ofta att flera olika metoder används. I denna uppsats 

kommer intervjuer användas, liksom studier av plandokument samt användning av 

tidigare forskning och teorier. Alan Bryman (2009) menar att kvalitativ forskning får en 

större variation än den kvantitativa, vilket beror på den språkliga analysen som nästan 

uteslutande sker med kvalitativ metod.72 Den språkliga analysen för denna uppsats utgår 

från ledorden grönstruktur, förtätning och hållbarhet.  

     Uppsatsen är också en utforskande studie. Syftet med undersökningen är att utforska 

varför ett fenomen kan uppstå i planeringen.  

 

                                                           
69 Johan Alvehus, Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok, Stockholm: Liber, (2013), s. 18–19. 
70 Ibid., s. 22. 
71 Leavy (2017), s. 9. 
72 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber, (2009), s. 251. 
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          5.1.1 Kvalitativ dataanalys 

Jag har redan beskrivit vad kvalitativ metod kan innebära, här kommer jag gå in på 

analysmetod av plandokument och intervjuer som är grunden för uppsatsens analys. 

Analys av intervjuerna kommer ske med diskursanalys, vilket är en språklig analysmetod 

som har språket som mål och inte medel/metod för att skapa förståelse kring något 

(studiefallet Hagastaden och Norra Stationsparken, samt planering av grönstruktur).73  

 

     5.2 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är två begrepp som är viktiga inom den kvalitativa och 

kvantitativa forskningen. Reliabilitet handlar om pålitlighet samt överensstämmelsen 

angående mätningen av ett begrepp eller fenomen.74 Inom kvalitativ forskning kommer 

inte forskaren fram till en absolut sanning om samhället, ur perspektivet med kvalitativ 

forskning kan verkligheten ha flera beskrivningar.75 Eftersom studieobjektet/fallet kan ha 

flera olika beskrivningar – det vill säga tolkningar av det empiriska materialet – är det 

viktigt att vid användning av kvalitativ metod att forskaren kommer fram till ”fylliga 

redogörelser av de detaljer som ingår i [undersökningen].”76 Denna fyllighet av 

tolkningar av materialdetaljer skall bilda ”en databas med vars hjälp [andra forskare] kan 

bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö.”77 Sammantaget skall detta 

– överförbarheten – kunna leda till att trovärdigheten ökar, enligt Bryman (2009). 

     Denna uppsats ämnar studera plandokument och redogöra tolkningar av dessa, skall 

det vara möjligt att andra forskare med liknande syfte, skall kunna använda denna uppsats 

tolkningar till egna studier. Denna uppsats tolkningar skall ha som mål att kunna 

överföras till annan forskning med liknande syfte. Om detta kan ske uppstår en reliabilitet 

och validitet.  

     Det ovan beskrivna skall dock inte förväxlas med begreppet replikation, något som 

kvantitativt inriktade forskare menar skall kunna ske med forskning och som med den 

kvalitativa forskningsmetoden inte kan ske. Bryman framhåller dock tydligt att 

replikering inte skall kunna ske eftersom det anses oacceptabelt.78 Av vikt är istället 

                                                           
73 Ibid., s. 340. 
74 Ibid., s. 86. 
75 Ibid., s. 258. 
76 Ibid., s. 260. 
77 Ibid. 
78 Ibid., s. 270. 
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möjligheten att kunna kolla källorna som används, om de existerar och om de stämmer 

med det skrivna. 

 

     5.3 Material 
Primärmaterialet består av två genomförda intervjuer, vilka ger en kompletterande bild 

till sekundärmaterialet som består av plandokument.  

 

          5.3.1 Intervju 

Två intervjuer har genomförts med tjänstemän på Stockholms stad men från olika 

avdelningar och med olika arbetsuppgifter. Båda respondenterna har varit eller är 

involverade i planeringen eller gestaltningen av Hagastadens grönområden på ett eller 

annat sätt. Den första intervjun gjordes på Norrmalms stadsdelsförvaltning i Stockholm. 

Respondenten här var My Peensalu, landskapsarkitekt på förvaltningen som arbetar med 

både befintliga parker i stadsdelen Norrmalm samt med upprustning och förnyelse av 

existerande parker. My Peensalu sitter även med i projektgrupper som arbetar med 

kommande parketableringar i stadsdelen, där av är hon intressant för denna uppsats. Den 

andra intervjun är en så kallad skriftlig intervju och skedde genom att intervjufrågorna 

skickades till respondenten via mejl och besvarades direkt i frågeformuläret. Denna 

intervju var med Eleonor Eklind Forslin som är projektchef för Hagastaden och jobbar på 

exploateringskontoret i Stockholms stad.  

     Båda intervjutyperna – muntlig och skriftlig intervju – är av semistrukturerad karaktär. 

Denna intervjutyp valdes då jag dels ville ställa raka frågor men ville ha diskuterande och 

utvecklande svar som går att följa upp. I bilaga 1 och 2 återfinns frågorna. Frågorna i 

bilaga 1 är de som ställdes till Eleonor Eklind Forslin, och frågorna i bilaga 2 ställdes till 

My Peensalu. Frågorna i bilaga 2 är utformade efter intervjusituationen, därför skiljer sig 

dess till viss del från de frågor i bilaga 1. De behandlar dock liknande ämnen.  

     Frågorna i Bilaga 1 utgår från fem huvudområden; ”Projektet Hagastaden” – där 

grundläggande frågor kring Hagastaden som byggprojekt ställs, ”Planering av 

grönstruktur/grönområden i Hagastaden” – där frågor om grönstrukturen som enskilt 

planeringsfall ställs och fokus finns på vilken profession de som hanterat dessa frågor i 

planeringen av Hagastaden eftersom syftet att skapa förståelse för hur hanteringen av 

grönstrukturen sett ut. Den tredje rubriken ”Verktyg/riktlinjer” ställdes för att få en 
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samordnad överblick kring vilka utgångspunkter som funnits i planeringen i kommunen 

för Hagastadens grönstruktur. Det fjärde huvudområdet i frågeguiden är ”Hållbarhet” och 

behandlar frågan om hur kommunen arbetat med hållbarhet och dess dimensioner i 

planeringen av Hagastaden. Den sista rubriken är ”Förtätning” och frågan handlar om hur 

grönstrukturer i Hagastaden diskuterats i relation till förtätning i planeringen. 

     Enligt forskningsetik är det viktigt att ta hänsyn till respondenternas integritet. Vid 

slutet av intervjuerna ställdes frågan till båda respondenter om de gick med på att deras 

namn används i uppsatsen, båda godkände detta. Intervjun med My Peensalu skedde  den 

17 april 2018 och transkriberades den 19 april. Svaren från Eleonor Eklind Forslin 

skickades tillbaka samma datum, 17 april. Hennes intervjusvar finns återgivna i det 

Worddokument som skickades ut till med frågorna. Svaren tillhandahålls av uppsatsens 

författare. Båda är nedskrivna i transkriberat format, samt en inspelning av intervjun med 

My Peensalu. 

 

          5.3.2 Plandokument 

De plandokument som kommer användas som underlag är Översiktsplan för Stockholms 

stad (2018), samt Hagastaden: fördjupat gestaltnings och funktionsprogram. Parker, 

torg och gator – DP1 (2015). Översiktsplaner är obligatoriska strategiska dokument som 

kommuner måste uppföra och har syftet att beskriva kommunens användning av mark 

och vatten. Dessa är dock inte juridiskt bindande, något som däremot detaljplaner är. Av 

den anledningen används detaljplanen för Hagastaden. Översiktsplanen ger ett 

övergripande tydliggörande av kommunens syn på grönstruktur och förtätning. 

Detaljplanen ger en mer konkret definition kring vad kommunen måste göra med 

markanvändningen.  

     Som utgångspunkt i analysen av plandokumenten är nyckelorden grönstruktur, 

förtätning samt hållbarhetsaspekterna där det ligger en särskild tyngdpunkt på de sociala 

och ekologiska aspekterna. Hur Stockholms stad behandlar riktlinjer och verktyg är också 

av vikt att undersöka då uppsatsen har som syfte att reda ut hur det kan komma sig att 

brister av att inkludera grönstruktur i stadsmiljö kan uppstå. 
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          5.3.3 Källkritik 

När det kommer till intervjuerna finns det en viktig aspekt att tänka på, nämligen vilken 

roll de två respondenterna har gentemot planeringen av Hagastaden. My Peensalu som 

har en landskapsarkitektutbildning i bakgrunden kan ha större intresse för den ekologiska 

och sociala aspekten av planering. Eftersom My Peensalu arbetar med förvaltning av all 

grönstruktur i Norrmalms stadsdel kommer hon med ett förvaltarperspektiv, det vill säga 

vad som är bra för förvaltningen (och staden) gällande det praktiska underhållet och den 

praktiska användningen av grönstrukturen. Med Eleonor Eklind Forslin som är 

projektchef för Hagastaden, kan en bias gentemot Hagastaden som ett bra planerat 

stadsprojekt finnas. Detta är något som beaktas i presentationen och analysen av deras 

respektive svar på intervjufrågorna. Intressant är dock att respondenternas svar kan ställas 

i en jämförande position. 

     Plandokumenten som används valdes med utgångspunkt i att jag dels ville ha 

Stockholms stads övergripande vision över kommunens grönstrukturplanering, därför 

används översiktsplanen. Men eftersom översiktsplanen inte är juridiskt bindande 

kompletteras analysen av plandokument med detaljplanen. Detaljplanen används också 

för att rikta in mig mer på Hagastaden. Dessa dokument behandlar allt från grönstruktur 

och bostäder till infrastruktur och bil- cykel- och gångtrafik. Det finns flera olika 

plandokument för och av Stockholms stad, samtliga har inte analyserats. Detta beror på 

att jag funnit relevanta uttalanden för analysen i de studerade dokumenten.   

 

 

6. Analys 
 

I detta kapitel kommer empirin, det vill säga underlaget som samlats in och undersökts 

att analyseras. Kapitlet inleds med en studie av hur Stockholms stad behandlar 

grönstruktur och förtätning i plandokument. Sedan kommer precisering av problemet med 

grönstruktur som Norrmalms stadsdelsförvaltning identifierat att beskrivas. 

Avslutningsvis kommer svar från intervjuerna att diskuteras och till viss del ställas mot 

varandra. I den avslutande diskussionsavsnittet kommer dessa analyser ställas i relation 

till teori. 
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     6.1 Stockholms stads plandokument 
I det kommande avsnittet skall samtliga av de studerade plandokument av Stockholms 

stad att analyseras. Dokumenten som gäller är: översiktsplanen Översiktsplan för 

Stockholms stad (2018); samt detaljplanen Hagastaden. Fördjupat gestaltnings- och 

funktionsprogram. Parker, torg och gator – DP1 (2015). Under rubriken ”Grönare stad” 

kommer grönstrukturens plats i staden att utredas. Under den avslutande rubriken 

”Strategier och genomförande” kommer Stockholms stads tillvägagångssätt att nå en 

hållbart grönare och tätare stad att studeras. Stockholms stad lägger fram 

stadsbyggnadsmål i vilka de skriver om visionerna kring respektive ämne. I det 

kommande kommer de stadsbyggnadsmål som är relevanta för uppsatsen att behandlas.  

 

     6.1.1 Grönare stad 

Det första stadsbyggnadsmålet som översiktsplanen presenterar är ”En sammanhängande 

stad”. Här beskrivs parknätet som viktig för stadsdelarnas koppling till varandra. 

Stockholms stad menar att en vidareutveckling av natur, parker och gröna promenader är 

nödvändigt för rekreationsmöjligheter men också för att öka tillgängligheten och 

tryggheten i att röra sig mellan stadens delar. 79 I det andra stadsbyggnadsmålet ”God 

offentlig miljö”, beskrivs grönstrukturen som en viktig funktion för den goda miljön i 

staden när allt mer bostäder tillkommer. Här går det att läsa att för karaktären av 

Stockholm som en grönskande stad, är det viktigt i stadsbyggandet att insatser sätts in för 

att förbättra de existerande grönstrukturerna. Dessa grönstrukturer skall bli mer gröna och 

mer tillgängliga, samt att ett tillkommande av fler nya parker behövs i staden.80  

     Grönska blir i läsningen av dessa båda stadsbyggnadsmål centrala delar i skapandet av 

den gröna, ekologiska staden. Den sociala aspekten visas också i målen genom att 

tillgänglighet mellan grönområden skall öka mot hur det ser ut idag. Däremot 

framkommer i detaljplanen att de sociala värdena kommer försvagas i och med 

Hagastadens låga andel av park- och lekyta.81 I detaljplanen beskrivs att andelen friyta82 

per person kommer uppgå till cirka 6 m2 i etapp 1 av Hagastaden, men att parkytan endast 

                                                           
79 Stockholms stad, Översiktsplan för Stockholms stad, Stockholm: Åtta45, (2018), s. 23. 
80 Ibid., s. 25. 
81 Stockholms stad, Hagastaden. Fördjupat gestaltnings- och funktionsprogram. Parker, torg och gator – 
DP1, 2015-09-14, (2015), s. 41. 
82 Friyta är områden som är obebyggd och som inte har transportfunktioner. I allmänna friytor ingår både 
gröna ytor (t. ex. parker) och hårdgjorda ytor vilket (t. ex. torg). 
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kommer vara 3,6 m2 .83 Här påvisas även andelen friyta i Hagastadens etapp 1 jämfört 

med andelen friyta som anses vara en riktlinje för stadens friytor, vilket presenteras 

ursprungligen i styrdokumentet Den gröna promenadstaden.84 Enligt riktlinjen skall antal 

friyta per person vara 10 m2, men som redan nämnts kommer Hagastaden inte nå upp till 

det talet utan stannar kring 6 m2.85 Trots att riktlinjer kring friytor finns satta av 

Stockholms stad, visar dessa plandokument genom att studera siffror att brister i 

planeringen av Hagastadens totala friytor kommer uppstå.  

     Dessa siffror ovan innefattar endast de allmänna ytorna, och inte de privata vilka också 

kan ge gröna värden till Hagastaden. I detaljplanen beskrivs bostadsgårdarna i 

Hagastaden, det vill säga den privata marken mellan husen, bli oattraktiva på grund av att 

huskropparna är så pass höga och ljusinsläppen begränsas. Med anledning av detta menar 

Stockholms stad att den allmänna marken och då specifikt Norra Stationsparken blir dit 

de boende istället kommer att söka sig till.86 Stockholms stad menar att vid bedömning 

av Norra Stationsparkens användbarhet och innehåll/gestaltning bör parken sättas in i ett 

större sammanhang där omkringliggande parkområden bör räknas in.87 På detta sätt 

frångår Stockholms stad riktlinjernas syfte, det blir respektabelt att med ett större 

perspektiv på Stockholms parktillgång, frångå riktlinjerna kring minst antal fri- och 

parkyta per person som kommunen satt. 

     Till följd av de brister som planeringen av Norra Stationsparken innebär, beskriver 

Stockholms stad i detaljplanen för Hagastaden de prioriteringar som måste tas. De 

skriver:  

 

          I planeringen av parkens innehåll och disponering av ytor prioriteras funktionsytor framför det  
          generella. Detta innebär en park där öppna gräsytor och parkrum för tex solbad och bollspel  
          nedprioriteras på grund av platsbrist och en mycket funktionstät och värdetät parkmiljö skapas.88 
 

Med tanke på att Stockholms stad skriver att Norra Stationsparken måste ses i ett större 

parksammanhang, kan denna värdeinriktade prioritering som citeras ovan, kopplas 

samman. Norra Stationsparken kan inte innehålla alla möjliga och önskvärda funktioner 

                                                           
83 Stockholms stad, Hagastaden. Fördjupat gestaltnings- och funktionsprogram, (2015), s. 36. 
84 Den gröna promenadstaden var ett tematiskt tillägg till den förra översiktsplanen för Stockholms stad, 
och ersattes 2017 av Grönare Stockholm. 
85 Stockholms stad, Hagastaden. Fördjupat gestaltnings- och funktionsprogram, (2015), s. 16. 
86 Ibid. 
87 Ibid., s. 18. 
88 Ibid., s. 41. 
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som en park kan bestå av. Därför blir det viktigt för Stockholms stad att planera för bättre 

tillgänglighet till andra parker som kan erbjuda dessa saknade funktioner, exempel är den 

närliggande Hagaparken. Barriären som idag finns är motorväg, men denna överbryggas 

i och med projektet Hagastaden, samt kommer att ledas om i framtiden för att denna 

barriär skall försvinna. 

     Översiktsplanen behandlar även klimatanpassade förändringar och ekosystemtjänster 

nämns som en betydelsefull del av grönstrukturen i staden. Stockholms stad skriver: ”En 

utgångspunkt för stadsbyggandet är att stärka grönstrukturen och att bygga in gröna 

lösningar som exempelvis ekosystemtjänster i nya stadsmiljöer. I täta stadsdelar är det 

viktigt att tillgodose olika funktioner på samma yta.”89 Detta kan kopplas till Stockholms 

stads användning och implementering av grönytefaktor, ett verktyg som skall säkerställa 

att byggnationen uppfyller ett minimumtal angående eko-effektiv yta och därmed nå en 

viss ekologisk hållbarhet. Ett problem dock som kan avspeglas i Stockholms stads 

implementering av grönytefaktorn är att detta endast gäller för byggherrar och därmed 

den privata grönskan. Den gäller inte för ett säkerställande av att den allmänna 

grönstrukturen, det vill säga att kommunens mark uppfyller minimumkravet av andel eko-

effektiv yta.  

 

          6.1.2 Byggande som metod för hållbar stad 

I översiktsplanen presenteras utbyggnadsstrategier, utifrån vilka stadsbyggnadsmålen 

skall kunna uppfyllas. Byggandet av staden anser Stockholms stad, är det starkaste medlet 

för att få staden att bli mer hållbar. Att investera i byggandet anses av kommunen behövas 

för att kunna minska de sociala klyftorna och inte minst uppnå klimatmålen.90 Kommunen 

skriver även om bostadsbristen som finns i staden, vilken innebär att ett högt tempo av 

bostadsbyggande måste ske. Stockholms stad ser bostadsbristen som en stor utmaning, 

men menar även att utmaningen också grundar sig i att kommunen inte själv råder över 

alla faktorer som berör bostadsbyggandet.91 I samklang med utvecklingen av grönstruktur 

och då med särskild hänsyn till parkmiljöer i staden, kan denna utmaning Stockholms 

stad talar om relateras till den mark som privata byggherrar äger och som kommunen då 

inte kan styra över.  

                                                           
89 Stockholms stad, Översiktsplan för Stockholms stad, (2018), s. 27. 
90 Ibid., s. 32. 
91 Stockholms stad, Hagastaden. Fördjupat gestaltnings- och funktionsprogram, (2015), s. 45. 
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Stockholms stad skriver att själva utvecklingen av parkmiljö är en betydande del för 

stadsutvecklingen. I kapitlet ”Grön och vattennära stad” uttrycker Stockholms stad att  

 
          När stadsutvecklingsområden omvandlas behöver nya gröna miljöer utvecklas i samspel med  
          bebyggelsen. [---]. Det är viktigt att den gröna och blå strukturen planeras och anläggs som en  
          stomme tidigt i processen. Då kan de urbana ekosystemtjänsterna integreras, vegetationen få  
          möjlighet att etablera sig och de nya gröna miljöerna kan bidra till stadsdelens identitet.92 
 

Detta uttalande är intressant med perspektivet inställt på Norra Stationsparken i 

Hagastadens etapp 1. Parken kommer inte anläggas förrän år 2020, det vill säga tre år 

efter byggstarten av bostäderna i Hagastadens etapp 1. De boende som idag bor och verkar 

i området bor utan park, utan ekosystemtjänster och med en stadsdelsidentitet av 

byggarbetsplats. 

 

     6.2 PM Hagastaden 
Skriften Hagastaden: PM om behov och önskemål avseende Norrmalms stadsdelsnämnds 

verksamheter (2016) är framtagen av Norrmalms stadsdelsförvaltning, och har syftet att 

tydliggöra vad Norrmalms stadsdelsnämnd anser om Hagastadens utveckling, samt vad 

för behov och önskemål de har angående stadsdelsnämndens verksamheter.93 Dessa 

verksamheter är flera, i detta avsnitt kommer endast verksamheter kopplade till 

grönstruktur att behandlas, och med särskild tyngdpunkt på Norra Stationsparken som 

skall uppföras i Hagastaden etapp ett. 

 

          6.2.1 Identifiering av parkproblemet 

Norra Stationsparken är det enda grönområde som planeras uppföras i etapp ett i 

Hagastaden, vilken Norrmalms stadsdelsförvaltning diskuterar i PM:et. De gör en tydlig 

jämförelse vilket sätter Norra Stationsparken i relation till en annan etablerad park i 

Norrmalm, nämligen Vasaparken. Norra Stationsparken kommer bli 1,8 hektar medan 

Vasaparken är cirka 5,7 hektar. Båda räknas som stadsdelsparker94, men  definitionen av 

                                                           
92 Stockholms stad, Översiktsplan för Stockholms stad, (2018), s. 87. 
93 Stockholms stad, Norrmalms stadsdelsförvaltning, Hagastaden: PM om behov och önskemål avseende 
Norrmalms stadsdelsnämnds verksamheter, Bilaga 1, 2016-03-16), 
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1837025, (Hämtad 2018-04-06), s. 1. 
94 Norrmalms stadsdelsförvaltning, Hagastaden: PM, s. 3. 

https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1837025
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en stadsdelspark är 2,5 – 5 hektar.95 Detta innebär att Norra Stationsparken ligger långt 

under definitionen av en stadsdelspark i mått mätt. Norrmalms stadsdelsförvaltning 

påtalar även att det fortsatta planarbetet för Hagastaden bör beakta andelen grönyta som 

etapp ett har. De anser att etapp två bör ha minst 3,4 hektar tillskillnad från etapp ett andel 

på 1,8 hektar.96 

     Under rubriken ”Park- och grönplanering” skriver Norrmalms stadsdelsförvaltning om 

problemet som de identifierat angående exploateringen och bebyggelsen av Hagastaden. 

De skriver att de grönområden som planeras uppföras i Hagastaden inte kommer räcka 

för det antal förväntade boende och besökare och menar att det kommer krävas åtgärder 

för närområdets parkstruktur för att klara av besökstrycket. Även samarbete angående 

etablering av parkområden med Solna stad kan behövas för att lätta på det kommande 

behovet av grönområden.97 

     En annan åtgärd som stadsdelsförvaltningen menar kunna hjälpa planeringen av 

Hagastadens grönområden är verktyget grönytefaktor (gyf). De skriver att gyf används 

på kvartersmarken, det vill säga på den privata marken där byggherrar exploaterar och 

planerar utemiljö. Norrmalms stadsdelsförvaltning menar samtidigt att ett verktyg som 

gyf även borde användas på den allmänna marken, det vill säga där kommunen har 

ansvaret att planera för grönska. Norrmalms stadsdelsförvaltning föreslår att den 

allmänna, offentliga grönskan möjligtvis kan planeras och prövas utefter ett liknande 

verktyg som gyf för planering av grönstruktur98, vilket presenterades i Stockholms stads 

strategidokument och tillägg till översiktsplanen benämnd Den gröna promenadstaden 

(2012).  

     I PM:et behandlas även synen på samspelet mellan etapp ett och etapp två av 

Hagastaden. Det står skrivet att i och med att parkytan är så pass låg i etapp ett, hoppas 

stadsdelsförvaltningen på att de parkområden som skapas i etapp två kommer ge 

tillfredsställande samt värdefulla friytor för rekreation och möten.99 

Stadsdelsförvaltningen skriver även vad som medborgardialoger har givit för resultat 

                                                           
95 Spacescape, Friområdes-, Sociotop- och barnkonsekvensanalys av Ursviks västra delar, 2014-04-24, 
http://www.spacescape.se/wp-content/uploads/2015/05/projektrapport_vastraursvik_140424.pdf, (Hämtad 
2018-05-16), s. 4. 
96 Norrmalms stadsdelsförvaltning, Hagastaden: PM, s. 4. 
97 Ibid., s. 2. 
98 Ibid., s. 3. 
99 Ibid., s. 4. 
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kring vad parkområden kan tänkas behöva mer av och som Norra Stationsparken inte 

lyckas inkludera. De skriver:  

 

          Stadsdelsförvaltningen får ofta in synpunkter och önskemål om att stadsdelsområdet behöver    
          parkfunktioner som inte alltid får plats inom befintlig parkstruktur, t.ex. skate, utomhusgym och  
          vinteraktiviteter, vilket bör tas i beaktande i den fortsatta planeringen av detaljplaneområde 2.100 

 

Den sociala hållbarhetsaspekten synliggörs i dessa synpunkter och blir här en viktig och 

sammanbunden del av den miljömässiga hållbarheten som grönstruktur ofta 

representerar. 

 

     6.3 Intervjuerna 
Intervjuerna är intressanta då de ger två bilder av förtätningen liksom utformning och 

planering av den kommande grönstrukturen i Hagastaden. Möjligtvis går detta att härleda 

till det faktum att den skriftliga intervjun är med projektchefen för Hagastaden, Eleonor 

Eklind Forslin, vilket kan ge en mer positiv bild av projektet än till viss del den som ges 

av My Peensalu, landskapsarkitekt på Norrmalms stadsdelsförvaltning.  

     I detta avsnitt kommer tre områden att behandlas: planering och förvaltning av 

grönstrukturen på Stockholms stads kommunsida med betoning på Norra Stationsparken, 

de sociala och ekologiska hållbarhetsaspekterna, samt synen på förtätningens roll i 

stadsbyggandet och dess relation till grönstrukturen i Hagastaden och i viss mån 

Stockholms stad.  

 

          6.3.1 Grönstrukturen i Hagastaden 

Under intervjun med My Peensalu ställdes frågan om det finns någon syn/riktlinje eller 

mått i stadens planering angående hur mycket park eller grönstruktur det skall finnas i 

staden. My Peensalu betonade att det enda som finns att förhålla sig till är ett avståndsmått 

till parker eller områden med olika funktioner. Detta avståndsmått är satt av kommunen 

själv och finns representerat i Stockholms parkplan.101 Samma fråga ställdes även till 

Eleonor Eklind Forslin men svaret blev svävande, men med tanke på att Stockholms 

                                                           
100 Ibid. 
101 Stockholms stad, Markkontoret, Stockholms parkplan: Handlingsprogrammet 2005-2009 för 
utveckling och skötsel av Stockholms parker och natur, Reviderat mars 2006, 
http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/mp15/StockholmsParkprogram2006.pdf, (Hämtad 
2018-05-15). 

http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/mp15/StockholmsParkprogram2006.pdf
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parkplan är ett planunderlag utformad av Stockholms stads markkontor kan det möjligtvis 

vara så att dessa avståndsriktlinjer är generellt implementerade i arbetet med planering av 

parker och så även vid planeringen av Hagastaden. Avstånden som gäller i Stockholms 

parkplan är att inom 200 meter skall allmänheten nå gröna oaser där möjlighet till lek, 

promenader och en rogivande atmosfär skall finnas. Inom 500 meter skall det finnas 

blommor, bollspelsmöjligheter, ett folkliv och lekparker och inom en kilometer skall 

möjligheten att nå utomhusbad, odling, en skogskänsla och utsikt att kunna ske.102 

     En intressant faktor som My Peensalu också påpekar under besvarandet av den nyss 

ställda frågan, är att de omkringliggande parkerna i stadsdelen som redan är väl använda 

och besökta, kommer få ett ökat tryck i och med att Hagastadens park Norra 

Stationsparken inte kommer stå färdigt förrän om flera år, samt att Norra Stationsparken 

förväntas bli för liten relativt antal boende i Hagastaden. Hon konstaterar även att 

Norrmalm är den stadsdel i Stockholms stad som har minst parkyta per invånare (5 m2) 

och att i och med exploatering av Hagastaden, samt att en ökning av befolkning i 

stadsdelsområdet då förväntas ske, ”ser [vi] (Norrmalms stadsdelsförvaltning) att 

[parkytan per person] kommer att minska med byggnationen i Hagastaden för att andelen 

park inte växer i samma takt som andelen invånare.”103 Detta kan visa på Stockholms 

stads vision av att Hagastadens boende förväntas främst besöka Hagaparken som kommer 

bli mer tillgänglig i framtiden i och med överbryggning av motorvägen som idag skapar 

en barriär mellan Norrmalm och Hagastaden, Solna och Hagaparken. Denna park är 

belägen i grannkommunen Solna stad och är idag ett populärt mål för promenad, sol och 

natur året om av bland andra stockholmare. 

     Diskussion kring Hagaparken och barriären i form av motorväg, togs även upp av My 

Peensalu. Hon påtalade det faktum att Hagaparken är beläget i Solna stad, något som inte 

räknas med i de avståndsbedömningar Stockholms stad gör vid planering av parker och 

grönområden. Detta påpekande av My Peensalu leder till frågan huruvida 

avståndsbedömningar som kommunen gör, vilken håller sig inom kommungränsen, är 

rimlig.       

     Avståndsmått som bedömning av parker och grönområden är inget som diskuteras av 

Eleonor Eklind Forslin, däremot tar hon upp grönytefaktorn som ett verktyg för 

                                                           
102 Ibid., s. 28. 
103 Intervju med My Peensalu, genomförd 2018-04-17. 
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byggherrar i byggprocessen som Stockholms stad har implementerat i stadsbyggandet. 

Detta involverar dock endast den privata aspekten av grönstruktur i Hagastaden eftersom 

byggherrarna står för bostadsbyggandet och inte offentlig, allmän mark så som Norra 

Stationsparken. 

     Vid frågan om hur kommunen arbetat med hållbarhet i projektet Hagastaden, tar 

Eleonor Eklind Forslin upp Stockholms stads miljöprogram Stockholms stads 

miljöprogram 2016-2019 (2016) som viktig utgångspunkt för Stockholms stad gentemot 

byggherrarna i arbetet med hållbart byggande. Här åsyftar Eleonor Eklind Forslin 

grönytefaktor som behandlas i miljöprogrammet och som beskrivs vara en viktig 

vägledning för markanvändning.104 Eleonor Eklind Forslin trycker även på att stadens 

egna planering och anläggning av allmän plats görs efter detta miljöprogram.  

 

          6.3.2 Den sociala och ekologiska hållbarheten 

Tillgång till grönområden kan knytas an till den sociala hållbarhetsaspekten. Eleonor 

Eklind Forslin menar att Hagastadens grönområden har som syfte att locka besökare från 

andra platser i Stockholm, inte bara de som är bosatta i området. För att detta skall ske, 

menar hon att planeringen av Norra Stationsparken har analyserats ur ett ekologiskt 

perspektiv. Hon säger: ”Vilka samband är önskvärda att stärka och hur stärker vi dessa? 

Inom ett stort stadsutvecklingsprojekt skapas många allmänna ytor, gator, parker och torg. 

Hur dessa programmeras, utformas och gestaltas är viktigt för platsernas användande och 

känsla av trygghet.”105 Här framträder kopplingen mellan de sociala och miljömässiga 

hållbarhetsaspekterna i Stockholms stads planering av Hagastaden. Den sociala 

hållbarheten representeras med hänseende till användandet av platserna, möjligheten för 

alla att använda platserna, och att känslan av trygghet är viktig. Den ekologiska 

hållbarheten representeras genom att användningen och tryggheten är beroende av 

platsernas gestaltning och utformning. 

Även My Peensalu behandlade hållbarhetsaspekterna men tryckte mer på den 

miljömässiga aspekten och särskilt ekosystemtjänsternas roll i staden. Hon pekar på att 

arbetet med parkplanen för Norrmalm ledde till en fokusering på tre ”ben” varpå 

grönstrukturen vilar. Det första är estetiska och kulturhistoriska aspekter, det andra är 

                                                           
104 Stockholms stad, Stockholms stads miljöprogram 2016-2019, (2016), s. 26. 
105 Skriftlig intervju med Eleonor Eklind Forslin, planchef för Hagastaden, genomförd 2018-04-17. 
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sociala aspekter och det tredje är ekologiska aspekter. My Peensalu påtalar vikten av att 

ekosystemtjänster får en stark roll och plats i planeringen av grönstrukturen, och säger: 

”vi är noga med att poängtera alltid, att grönskans roll i staden har flera viktiga funktioner. 

Och eftersom vi har ganska begränsade gröna resurser inne i stan […], så är det viktigt 

att alla de parkmiljöer vi har används på ett så bra, mångfunktionellt sätt som möjligt.”106 

Detta inbegriper att Hagastadens utformning och innehåll tar hänsyn till kunskapen kring 

bland annat ekosystemtjänster, men också att den sociala hållbarhetsaspekten 

upprätthålls. My Peensalu tror dock att just den sociala mångfalden kan bli en bristvara i 

Norra Stationsparken då den är liten till yta och att det kan leda till att större lekytor får 

stå tillbaka.  

 

          6.3.3 Förtätningen i Hagastaden 

Vid frågan om hur respondenterna ser på förtätningen av Hagastaden och dess relation 

till grönstruktur framkommer olika perspektiv. My Peensalu menar att 

exploateringsgraden egentligen är för stor för att en hållbar stadsmiljö till fullo kan 

utvecklas. Hon relaterar denna slutsats till att andelen parkyta per person skall i 

Stockholms stad antingen öka eller vara stabil vid exploatering. I fallet med Hagastaden 

så som planerna ser ut idag angående andelen parkytor, menar My Peensalu att detta kan 

bli svårt att upprätthålla. 

     Eleonor Eklind Forslin besvarar ämnet genom att behandla projektets ekonomi, en del 

av hållbarheten som hon menar är den viktigaste aspekten i Hagastadens bebyggelse och 

projektering. Den ekonomiska hållbarheten i projektet knyter hon an till förtätningen, då 

hon säger att utan den täthet som det planeras för, skulle ekonomin i projektet inte nå en 

balans. Tätheten uttrycker Eleonor Eklind Forslin är en väsentlig del och menar att 

projektet inte hade kunnat genomföras om inte tätheten hade varit så hög som den är idag. 

     Även Eleonor Eklind Forslin kommer in på grönstrukturen i förtätningssammanhanget 

och avslutar svaret på frågan med att säga att ”[g]rönstrukturen blir förstås väldigt viktig 

i en tät stadsmiljö och extra omsorg om de offentliga utrymmenas utformning måste 

tas.”107 Eleonor Eklind Forslin fick även hon frågan om något verktyg har använts eller 

varit utgångspunkt för att upprätthålla grönstruktur i förtätad miljö, hon svarar att inget 

                                                           
106 Intervju med My Peensalu, genomförd 2018-04-17. 
107 Skriftlig intervju med Eleonor Eklind Forslin, planchef för Hagastaden, genomförd 2018-04-17). 
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verktyg har använts i planeringen av de allmänna platserna. Eleonor Eklind Forslin påtalar 

dock det hon anser är viktigast för Hagastadens markanvändning och uttrycker: 

”[p]ersonligen anser jag att det viktigaste är att satsa på de platser som är offentliga (gator, 

parker och torg) och inte på kvartersmarken som är privat och otillgänglig för 

allmänheten.”108 Detta fokus kan återfinnas och kopplas till det som står i detaljplanen 

för etapp ett av Hagastaden. Detaljplanen konstaterar att den privata marken, 

bostadsgårdarna, kommer bli oattraktiva på grund av dess utformning. 

 

     6.4 Diskussion 
I det följande förs diskussioner mellan empiri och teori. Avsnittet är uppdelat i två 

rubriker. Dessa rubriker behandlar var sin fråga som denna uppsats ämnar besvara. Som 

en påminnelse lyder frågorna:  

 

⸭ Hur diskuteras grönstruktur i förhållande till förtätning och 

stadsbyggande i planeringen av Hagastaden? 

⸭ Vilka orsaker kan finnas till att det uppstår en brist av grönstruktur i 

stadsbyggnadsprojekt? 

 

För att besvara den första frågeställningen är det analyser av plandokument samt 

intervjuer som genomförts som verkar som underlag. Besvarande av den andra 

frågeställningen kräver dock teoretisk applicering. 

 

          6.4.1 Stockholms stads syn på grönstruktur och stadsbyggnad 

Vid analys av plandokumenten blir det tydligt att Stockholms stad prioriterar grönskan i 

kommunen på grund av att det är en del av dess karaktär och identitet. Stockholms stad 

presenterar stadsbyggnadsmål, där särskilt två mål är av intresse för diskussion och analys 

kring kommunens visioner av grönstruktur och dess plats och roll i kommunen. 

Sammantaget beskriver dessa mål att stadsstrukturen är beroende av grönska, dels för att 

skapa en sammanhängande stad och dels för att tillgodose gröna kvaliteter och tillvarata 

de funktioner som grönska ger staden.  

                                                           
108 Ibid. 
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Stockholms stad skriver att den existerande grönstrukturen behöver utvecklas, bli mer 

grön och mer tillgänglig för kommunens invånare, samt att fler parker behövs. Parknätet 

blir en viktig del för kommunen i skapandet av den sammanhängande och tillgängliga 

staden. Den tillgängliga staden behandlas av Stockholms stad även ur den sociala 

aspekten av hållbarhet. Detta synliggörs när Stockholms stad talar om att 

vidareutvecklingen av grönstrukturen skall leda till ökad trygghet. Men tillgänglighet 

tillhör också den sociala hållbarhetsaspekten. Detta påtalas av Eleonor Eklind Forslin 

under intervjun när hon säger att människor från andra delar av Stockholms området än 

endast de boende i närheten, skall lockas till Hagastaden. Även tryggheten omtalar när 

hon talar om bland annat parkers roll i Hagastaden: ”[h]ur dessa programmeras, utformas 

och gestaltas är viktigt för platsernas användande och känsla av trygghet.”109  

     Trots detta finner Norrmalms stadsdelsförvaltning en brist i planeringen av det 

påbörjade stadsdelsområdesprojektet Hagastaden och dess första etapp, där nu 

bostadsproduktionen är igång sedan 2017. Parkytan anses bli för låg relaterat till det 

förväntade antal boende och besökare i Hagastaden och dess park Norra Stationsparken. 

Detta konstateras även av My Peensalu under intervjun. Medvetenhet kring detta finns 

även hos Stockholms stad. I detaljplanen står till och med att de sociala värdena förväntas 

försvagas i och med Hagastadens låga andel av park- och lekyta.  

     Det finns även en diskussion kring den privata marken och den allmänna marken, där 

en distinktion av dessa respektive markanvändning görs. Den privata marken, anser 

Stockholms stad kan bli oattraktiv på grund av tätheten och högheten på byggnader vilket 

leder till dåligt ljusinsläpp. Intressant är dock att det är kommunen som planerat för ett så 

pass hög täthet som Hagastaden nu utformas att bli. En täthet som My Peensalu 

konstaterar är för hög för att en hållbar stadsmiljö skall kunna uppstå.  

 

          6.4.2 Värde av-, tillgång till- och utbud av parkyta 

Den brist som påtalas och identifierats av Norrmalms stadsdelsförvaltning och 

Stockholms stad, som handlar om att andelen fri- och parkyta som planeras för i 

Hagastaden etapp ett, kan kopplas till diskussion av kvantitet och kvalitet av parker. Med 

utgångspunkt i Ståhles (2005) diskussion kring bruksvärde kan detta sättas in i ett 

sammanhang. Medan problemet med för liten andel fri- och parkyta diskuteras med fokus 

                                                           
109 Skriftlig intervju med Eleonor Eklind Forslin, planchef för Hagastaden, genomförd 2018-04-17). 
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på riktlinjer för andel m2 eller hektar av Stockholms stad, borde bruksvärdet och 

tillgängligheten att nå Norra Stationsparken och fler parker i staden (utbud), få en större 

roll i planeringen av grönstruktur och särskilt parker.  

     Enligt Ståhle har dagens planerare och experter ett antagande att desto större 

(kvantitet) fri- och parkytor som planeras desto mer värdefulla blir de. Istället bör 

användbarheten och funktioner (kvalitet) värderas högre i planeringen. Detta skulle ge en 

dubbel vinst: brukarna skulle få en funktionstät park att bruka, och samhället skulle vinna 

på att parkytan används.  

     Trots att den kvantitativa bristen identifieras och påtalas i plandokument av 

Stockholms stad och i intervjusammanhang, ligger fokuset i planeringen av Stockholms 

stads parker och grönområden på det kvalitativa. I detaljplanen för Hagastaden etapp ett 

och Norra Stationsparken, får funktion och värde prioritet. Stockholms stad skriver att de 

prioriterar funktionsytor framför ytor som kan leda till större variation av rekreation och 

lek (exempelvis stora gräsytor). Samma sak påtalas av Eleonor Eklind Forslin i intervjun 

när hon konstaterar att det är viktigare att satsa på platser som är offentliga så som parker, 

och inte kvartersmarken som är otillgänglig för allmänheten.  

     Stockholms stad vill ha en funktionstäthet i Norra Stationsparken där värdet av 

parkytan synliggörs. Den inriktning som Ståhle talar om, att storlek ofta får företräde i 

planeringen av planerare och experter, syns i plandokumenten genom att Stockholms stad 

påtalar bristen. Det visar sig också när Stockholms stad påtalar att tillgängligheten mellan 

grönområden måste öka, samt att parknätet skall utvecklas genom utveckling av 

existerande grönstruktur och kommande grönstruktur genom att nya parker skall anläggas 

i kommunen. Med det teoretiska ramverket av tillgång och utbud av parker är det 

stadsstrukturens utformning, och möjlighet för parkbrukarna att kunna orientera sig 

mellan stadens parkutbud som är högst viktigt för en god planering av markanvändning.  

     Avslutningsvis skall stadsstrukturens täthet behandlas. Hagastaden anses av My 

Peensalu bli för högt exploaterat, särskilt i fråga om upprätthållande av ekologisk och 

social hållbarhet. Eleonor Eklind Forslin menar dock att tätheten är befogad ur 

ekonomiskt perspektiv, och behövs för att den ekonomiska hållbarheten i projektet. Med 

utgångspunkt i Ståhles diskussion kring utbud och efterfrågan av parker, kan tätheten 

sättas i relation på så sätt att ju högre bebyggelsetäthet som finns ju mindre utrymme finns 

för parkyta. Därför blir det i den täta bostadsmiljön viktigt att stadsstrukturen optimerar 
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för en god tillgänglighet mellan Hagastaden och Norra Stationsparken, med stadens 

övriga närliggande parker. Den fysiska tillgängligheten till stadens parkutbud blir centralt 

i en god planering.  

 

 

7. Slutsats 
 

Det övergripande syftet med denna undersökning är få en djupare förståelse om varför 

brister kan uppstå angående inkludering av och planering för grönstrukturer i ett nytt 

stadsdelsområde där förtätning är utmärkande.  

     För att kunna nå detta mål har två frågor ställts med utgångspunkt i att reda ut dels hur 

Stockholms stad ser på grönstruktur i generellt och i det specifika studiefallet Hagastaden 

och Norra Stationsparken, och dels med teoretisk bakgrund och diskussion i Ståhles 

(2005) beskrivningar av grönstrukturers bruksvärde, tillgång samt utbud i stadsmiljö. 

     Den första frågan lyder: ”Hur diskuteras grönstruktur i förhållande till förtätning och 

stadsbyggande i planeringen av Hagastaden?” Genom studier av plandokument och 

intervjuer har det framkommit att Stockholms stads visioner kring existerande och 

kommande grönstruktur är starkt förknippat med att knyta ihop kommunens stadsdelar 

med varandra. Grönstruktur blir en länk mellan staden för att människor skall kunna röra 

sig mer fritt och mer en känsla av trygghet. Men i läsningen och i reflektion av 

Hagastadens utformning av grönstruktur, och då särskilt fri- och parkyta, förväntas den 

sociala hållbarheten minska och försvagas. Detta beror på Stockholms stads fokus på hög 

täthet i Hagastaden, befolkningstätheten kan tolkas bli kvantitativt viktigare än grönytors 

kvantitet. 

     Den andra frågan lyder: ”Vilka orsaker kan finnas till att det uppstår en brist av 

grönstruktur i stadsbyggnadsprojekt?” Vid applicering och med utgångspunkt ur Ståhles 

teoretiska ramverk kring värde på-, tillgång till -, samt utbud av parker har jag kunnat 

behandla Stockholms stads visioner och planer på Norra Stationsparken och Hagastaden, 

för att reda ut frågan hur brister av parkmiljö kan uppstå men också planeringslösningar 

har framträtt. Brister av parkmiljö uppstår vid tyngdpunkt på och reflektion av den 

kvantitativa aspekten av parkmiljö i staden. Stockholms stad följer inte sina egna riktlinjer 

vad gäller storlek på stadsdelsparker, och de anser att det finns tillräckliga avstånd för 
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människor/parkbrukare att nå andra parker i närheten (Hagaparken är ett exempel) för att 

tillgodose sitt parkbehov. 

     Bristen av att planera för tillräcklig parkyta finner jag även i diskussionen kring 

tätheten och stadsstrukturen. Som hjälp använde jag Ståhles teoretiska ramverk, och det 

blir här tydliggjort att bristen av parkyta i Hagastaden kommer ske genom att Stockholms 

stad anser att de boende i Hagastaden förväntas bruka parker i närheten, parker som 

kommer uppfylla de funktioner och möjligheter till bland annat rekreation som Norra 

Stationsparken inte kommer bestå av.  
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II. Bilaga 1 – intervjufrågor, skriftlig intervju 
 
Projektet Hagastaden 

1) Vilken roll har Du i projektet Hagastaden?  
2) Hur länge har Du varit med i planeringen av/projektet Hagastaden 
3) Skulle Du påstå att planeringen är färdig för projektet Hagastaden eller är delar av planeringen 

fortfarande i gång? Om så – vilka delar av projektet är fortfarande under planering? 
 
Planering av grönstruktur/grönområden i Hagastaden 

1) Hur skulle du definiera ”grönstruktur”, och vilket begrepp använder ni i planeringen av 
grönområden i projektet Hagastaden? Är det grönstruktur, grönytor, parker etc? 

2) Fanns/finns det något krav på vilken profession eller utbildning som planerarna har vilka arbetar 
med planering av grönstrukturer/grönområden rent generellt i Stockholms stad eller rent konkret 
med projektet Hagastaden? 

 
Verktyg/riktlinjer 

1) Fanns/finns det några gemensamma utgångspunkter för Stockholms stad och Solna stad vad 
gäller planeringen av grönstruktur/grönområden? Om så beskriv vilka utgångspunkter som 
funnits/finns samt vilken/-a som använts mest och varför. 

2) Har verktyget Grönytefaktor (Gyf) använts under planeringen av grönstrukturen/grönområden i 
Hagastaden? Om så, vilket mått har ni gått efter och varför? 

3) Har något annat verktyg eller liknande använts eller varit utgångspunkt för att nå något 
minimikrav på mängden grönstruktur/grönområden i Hagastaden? 

4) Har medborgarna i kommunen fått vara med i utvecklingen av Hagastaden? Om så – hur, samt 
fanns det några särskilda områden som medborgarna lyfte mer än andra? 

 
Hållbarhet 

1) Hur har kommunen arbetat med hållbarhet i Hagastaden? 
2) Finns det någon större tyngdpunkt på den ekonomiska, ekologiska eller sociala dimensionen i 

projektet Hagastaden? Vad beror det på? Om eventuellt verktyg (t.ex. gyf) använts i planeringen 
– har implementeringen av verktyget påverkat tyngdpunkten på hållbarhetsdimensionerna? 

 
Förtätning 

1) Hur har grönstrukturer/grönområden i Hagastaden diskuterats i planeringen i relation till 
förtätningen av stadsdelsområdet? Kan detta kopplas till eventuell användning av något verktyg 
(t.ex. gyf)? 

 
 

III. Bilaga 2 – intervjufrågor, muntlig intervju 
 

1) Vilken är din befattning på Norrmalms stadsdelsförvaltning, och vilken roll har du haft i projektet 
Hagastaden? 

2) Hur många parker är det planerat för i Hagastaden? 
3) Hur definierar du begreppet grönstruktur? 
4) Finns det någon särskild syn/riktlinje angående hur mycket parker eller grönstruktur som ska 

finnas måttmässigt? 



41 
 

5) När det gäller just Hagastaden och att det blir en brist då på grönområden, kan det då bli så då att 
ni måste utveckla parker någon annanstans i stadsdelen för att möta behovet? 

6) Vad är det för mått eller avstånd som ska vara till en park? 
7) Vad är det för gestaltning den här parken kommer få, är det väldigt grönt eller kommer det vara 

mycket hårdgjort? 
8) Kommer gyf användas? 
9) Hur har det varit med medborgardialog när det gäller utveckling av parker, är det viktigt? 
10) Hur arbetar förvaltningen med hållbarhetsdimensionerna? 
11) Tror du att Norra Stationsparken kommer uppnå hållbarhets målet (som stadsdelsförvaltningen 

har)? Är någon särskild del av hållbarhetsaspekterna mer utsatt än andra? 
12) Tycker du förtätningen är för hög för Hagastaden och för dess park? 

 
 

IV. Kartbilaga över Norrmalm 

 

 


