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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka det potentiella dilemmat mellan en stadsplanering som både 

vill exploatera och bevara grönområden. Detta skapar en intressant frågeställning gällande 

vilken av de tre hållbarhetsprinciperna som lyfts i praktiken. Det sker en ökad 

befolkningstillväxt i flera städer i Sverige, vilket ställer krav på bostadsbebyggandet. 

Grönområden som vakanta områden i staden kan då riskeras att exploateras, samtidigt som 

vikten av bevarandet lyfts på flera planeringsnivåer. Detta gör att våra frågeställningar är 

följande: 

 

 Hur förhåller sig politiker och tjänstemän till frågan om exploatering av grönområden? 

 Får grönstruktur en prioritet i en tillväxtorienterad planering? 

 Vilken plats får hållbarhet i fysisk planering? 

 

För att besvara syfte och frågeställningar har en fallstudie genomförts över det framtida 

bostadsområdet Jakobsberg i Karlstads kommun. De metoder som anses har varit relevanta är 

semistrukturerade intervjuer, där fyra intervjuer har genomförts med både politiker och 

tjänstemän, samt en kvalitativ innehållsanalys kring Karlstads politiska styrdokument som 

påverkar den fysiska planeringen av Jakobsberg.  

  

De teoretiska perspektiven berör urbanisering, förtätning, stadsutglesning samt vikten av 

grönområden. Urbaniseringsprocessen påverkar den miljömässiga planeringen, vilket att 

viktig att ha i åtanke gällande den fysiska planeringen. Stadens fysiska struktur är viktig för 

att skapa en hållbar utveckling, där den urbana naturen uppfyller sociala, kulturella och 

ekologiska aspekter av hållbar utveckling. En analys har genomförts över den insamlade 

empirin från intervjuer och politiska styrdokument. Resultatet visar att politiker och 

tjänstemän inte motsätter sig en exploatering av grönområden, och även om grönstruktur får 

en viss prioritering väger de sociala och ekonomiska incitamenten tyngre. Vår analys visar att 

det ekonomiska perspektivet prioriteras framför det ekologiska perspektivet för att det finns 

en stark tilltro att tillväxt är det väsentliga. 

 

 

Nyckelord: exploatering, tillväxt, urbanisering, grönområden, förtätning, stadsutglesning, 

politisk styrning  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Detta är ett väldigt viktigt område för utvecklingen av Karlstad för att 

kunna få till en större exploatering. Det behövs när det finns ett stort på  

fler bostäder. (Peter Kullgren i NWT 2017) 

 

Detta citat av den förre ordförande för stadsbyggnadsnämnden i Karlstads kommun beskriver 

utvecklingen av Jakobsberg, ett nytt bostadsområde i kommunen som i framtiden ska ge 1 400 

bostäder (NWT 2017).  

 

En urbaniseringsprocess har lett till att 87% av Sveriges befolkning bor i tätorter (Weimann 

2017), vilket gör att stadslivet ses som normen för planering (Arnstberg 2005). Karlstad, som 

många andra kommuner, vill utöka sitt medborgarantal vilket kan förklaras med att tillväxt 

ofta kännetecknar en hållbar stad (Brorström & Parment 2017). Nutidens tillväxt i städer har 

lett till att ekonomiska incitament ligger i staden, vilket driver på en urbaniseringsprocess 

(Arnstberg 2005; Knox & McCarthy 2013). En ökad befolkning i städerna har gjort att den 

generella ytan som städer tagit i anspråk har ökat (Arnstberg 2005) vilket ställer krav på att 

den fysiska planeringen, då den är ett viktigt medel för att skapa ett hållbart samhälle 

(Weimann 2017). 

 

En hållbar planering uppfylls genom att fokusera på tre dimensioner; ekologisk, sociokulturell 

och ekonomisk (Larsson et al. 2011), men som är svårt i praktiken då de ofta står i konflikt 

med varandra (Brorström & Parment 2017). Eftersom stadens yta sprider sig och att det sker 

ett utökat befolkningsunderlag i det urbana rummet skapar det en problematik i och med att 

grönområden exploateras och försvinner i snabb takt (Persson & Persson 2015). Grönområden 

är viktiga av flera anledningar, dels gör det att den biologiska sammansättningen varierar 

(Andersson 2007) men även att det skapar psykologiska fördelar för människor (Lisberg & 

Ouis 2014; Weimann 2017; Hartig et al. 2003).  

 

Det är just denna problematik som intresserar oss. I och med att Karlstad har, och strävar 

efter, en befolkningstillväxt ställer det krav på att den fysiska planeringen uppfyller de tre 
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hållbarhetsdimensionerna för att nå en hållbar utveckling för framtiden. I ett tillväxtarbete kan 

grönområden komma att exploateras i förmån för bostadsbebyggande (Weimann 2017; 

Arnstberg 2005) vilket för oss vidare till vårt valda fallstudieområde Jakobsberg.  

1.2 Jakobsberg 

Jakobsberg, beläget i södra delen av Karlstads tätort gränsar till bostadsområdet Sommarro, 

rekreationsområdet Mariebergsskogen och Klarälven (Se Figur 1). Målet med exploateringen 

är att skapa en ny stadsdel med 1 500 bostäder med varierande innehåll, alltså både bostäder, 

närservice, rekreation, kommunal service och arbetsplatser (Karlstads kommun 2015a). 

 

 

Figur 1 Avgränsning 

 

Inom området finns det flera egenskaper som särskiljer området från övriga platser i Karlstads 

kommun. Nuvarande finns det en golfbana som upptar en del av området, samt en gammal 

flygplats som idag skapar ett kulturarv där landningsbanan och flygledartornet finns kvar och 

bör bevaras enligt planförslaget, vilket ska skapa ett riktmärke och identitet för området. 

Förutom kulturella värden finns det även stora naturvärden som påverkar den framtida 
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utvecklingen och har varit avgörande i vårt beslut att välja Jakobsberg som fallstudieområde. 

Dels finns det Jakobsbergsskogen som innehar ett stort socialt värde för invånarna i 

Sommaro, vilket kommer att behållas vid en framtida exploatering. Ett Natura 2000-område 

finns delvis inom planområdet och kommer att påverkas indirekt av en exploatering. Men det 

är de stora öppna fält som karaktäriserar området (Karlstads kommun 2015a). Dessa öppna 

ängsmarker (Se Figur 2) täcker större delen av området och det ovanligt att det finns så stora 

och torra ytor i Sverige, vilket gör att det finns ett kommunalt, regionalt och nationellt intresse 

för bevarande (Sörensen 2016). Genom exploatering kommer denna öppna yta att påverkas, 

vilket skapar ekologiska konsekvenser utanför Karlstads gränser (Karlstads kommun 2015a). 

Det är därför det intresserar oss att närgående studera området och se vilka effekter som kan 

ske. Men även att undersöka om planering följer den planeringsinriktning kommunen har satt, 

eller om bostadsbyggandet får komma först. 

 

  

Figur 2 Jakobsbergs ängsmark                         Foto: Johanna Knutsson 

1.3 Problemformulering 

Det visar sig att den fysiska strukturen är viktig för att skapa en hållbar utveckling (Larsson et 

al. 2011) och genom fysisk planering kan både grönområden bevaras och byggas bort. 

Eftersom det sker en kraftig urbanisering i världen och många städer i Sverige strävar efter ett 

ökat befolkningsunderlag kräver detta en högre exploateringsgrad och att mer land tas i 

anspråk för att möta behovet. Grönområden har fördelar från ett ekonomiskt, ekologiskt och 



9 
 

socialt hållbarhetsperspektiv och genom en exploatering av grönområden för att möta 

bostadsbehovet kan naturvärden komma att påverkas. Det finns här ett potentiellt dilemma 

mellan bevarandet av ekologiska värden och en stadsutveckling som tillåter utökad 

exploatering. 

1.4 Syfte 

Syftet med arbetet är därmed att undersöka det potentiella dilemmat mellan en 

stadsutveckling som både vill exploatera och bevara grönområden, genom en fallstudie på det 

tilltänkta exploateringsområdet Jakobsberg. 

1.5 Frågeställningar 

Genom att titta på både bakgrund till forskningsämnet, problemformulering och syfte har 

följande frågeställningar framtagits: 

 

 Hur förhåller sig politiker och tjänstemän till frågan om exploatering av grönområden? 

 Får grönstruktur en prioritet i en tillväxtorienterad planering? 

 Vilken plats får hållbarhet i fysisk planering? 

1.6 Avgränsning 

För att besvara syfte och frågeställningar har vi valt att avgränsa studien genom en fallstudie 

kring Jakobsberg, Karlstad. Detta nya bostadsområde planeras i framtiden att exploateras och 

då det i nuläget finns höga naturvärden kommer dessa att påverkas, vilket gör att detta område 

stämmer bra överens med studiens syfte. Det finns även polariserade åsikter både inom 

kommunen och från Länsstyrelsen över hur denna utveckling ska ske.  

 

Vi använder oss av en kvalitativ innehållsanalys och kvalitativa intervjuer för att besvara syfte 

och frågeställningar där fyra informanter har intervjuats, en politiker vardera från 

Stadsbyggnadsnämnden och Miljönämnden i Karlstads kommun, en tjänsteman från 

Stadsbyggnadsförvaltningen från Karlstads kommun och en tjänsteman från Länsstyrelsen 

som representerar det regionala perspektivet. Vår utgångspunkt är från ett lokalt perspektiv, 

dock påverkar nationella lagar och globala överenskommelser planeringen av svenska 

kommuner.  
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Genom kvalitativ innehållsanalys går det även att göra en jämförelse mellan teori, politiska 

styrdokument och informanternas åsikter. Val av material för teori och urvalet gällande metod 

har baserats på dess relevans till forskningsämnet och syftet för studien.  

1.7 Disposition 

Denna uppsats är uppbyggd av 7 olika kapitel för att skapa en lättläst och förståelig text. I 

kapitel 1 går att finna studiens syfte, frågeställningar och avgränsningar. Kapitel 2 tar upp den 

teoretiska bakgrunden till studien som det senare kommer byggas en analys kring. Studiens 

metodval och diskussion kring den finns i kapitel 3. I kapitel 4 tas den empiri som berör 

politiska styrdokument upp. Här kommer det ske en kvalitativ innehållsanalys. Den empiri 

som berör vår intervjudata tas sedan upp i kapitel 5. En slutgiltig analys kommer att 

genomföras i kapitel 6 där teori, de politiska styrdokumenten och empirin kommer att 

analyseras. Det slutgiltiga resultatet där frågeställningar besvaras kommer sedan i kapitel 7. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som analysen kring den insamlade 

empirin baseras på. De huvudrubriker som finns i denna del av uppsatsen är följande: 

 

 Urbanisering 

 Planeringsideal 

 Hållbar utveckling 

 Planering för grönstruktur 

2.1 Urbanisering 

Urbanisering kan definieras ur flera olika perspektiv och enligt Nationalencyklopedin (u.å.b) 

kan det beskrivas ur både ett ekonomiskt-, ekologiskt- och socialt perspektiv. Enligt det 

ekonomiska perspektivet definieras urbanisering när näringslivet gör en geografisk 

förflyttning till en plats där det finns mänskliga resurser att utföra ett arbete. Ur ett ekologiskt 

perspektiv innebär urbanisering ett skapande, upprätthållande och en koncentrering av en 

ordnad struktur. Ur ett socialt perspektiv har urbaniseringen två bemärkelser. Dels präglas 

begreppet av en tillväxt av stadsbefolkningen, dels präglas begreppet av hur invånarnas 

livsstil och rutiner decentraliseras till andra delar av samhället (Nationalencyklopedin u.å.b). 

Urbanisering handlar därmed om en hög koncentration av människor (Ståhle 2008) och är en 

process som sätter stadslivet som norm istället för livet på landsbygden (Arnstberg 2005).  

 

87% av den svenska befolkningen lever i tätbebyggda områden på grund av 

urbaniseringsprocessen, där den största koncentrationen skett i de större städerna (Weimann 

2017) och detta bygger upp Anderssons (2005) tes om att det är den täta bosättningen som gör 

att människor delar en rumslig verklighet men inte de sociala förpliktelser som ett liv på 

landsbygden innebär.  

 

Urbanisering är en process som är driven av ekonomiska, demografiska, politiska, kulturella, 

teknologiska, miljömässiga och sociala anledningar (Knox & McCarthy 2013). Speciellt 

dynamiken i det urbana systemet; exempelvis förändringar i landanvändningsmönster, den 

byggda miljön samt stadens sociala interaktioner. Urbaniseringsprocesser skapar sociala och 

politiska problem som myndigheter och staden måste hantera, men som i sin tur driver på 
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urbaniseringsprocessen (Knox & McCarthy 2013) (se Figur 3). Andersson (2005) lyfter att 

kriteriet för att klassificera urbanism handlar om stadens heterogenitet - ekonomiskt, etniskt 

och kulturellt - men det är också mångfalden av dessa intryck som gör att behovet att 

distansera sig ökar och innebär att individer kan bli mer reserverade och likgiltiga mot sin 

omgivning. 

 

 

Figur 3 Urbaniseringsprocess (Knox & McCarthy 2013, s. 23) 

 

Knox och McCarthy (2013) menar att det främst är ekonomiska förändringar som driver och 

formar urbanisering. Genom ekonomiska förändringar har företag växt sig större, 

produktionen har förenklats, fackets roll har ökat och i samband med detta även statens roll 

för att reglera marknaden. Knox och McCarthy (2013) lyfter att mellan 1770 och 1970 

handlade urbanisering i väst om en interurban konkurrens om jobb och investeringar, vilket 

skapade en ojämn utveckling som lokala, regionala och nationella myndigheter försökte 

motverka.  

 

Urbanisering medför demografiska förändringar, vilket inträffar utefter ett urbant ekonomiskt 

välstånd. Födelseantal och migration beror till stor del på folks uppfattning och förväntning på 

ekonomiska möjligheter. Exempelvis lockar en stad med bra bekvämligheter, gränsstäder eller 

städer med internationella kopplingar till sig mer invånare än städer utan. Stadens 

befolkningsstorlek, komposition och förändringshastighet påverkar även 

urbaniseringsprocessen som i sin tur påverkar och förändrar den lokala politiken (Knox & 

McCarthy 2013).  
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2.2 Planeringsideal 

Den sociala, ekonomiska och fysiska strukturen av en stad genomgår en process som 

förändras med tiden (Ståhle 2008), vilket har skapat många olika planeringsideal som har 

präglat städerna i dess framväxt och som påverkar stadsplaneringen i nuläget.  

 

2.2.1 Förtätning 

Genom en urbaniseringsprocess måste stadsplaneringen hantera ett ökat befolkningsunderlag 

inom kommunens gränser, då främst tätorten, och det finns främst två strategier över hur detta 

kan ske. Det ena sättet är att bygga i stadens utkant och det andra är genom en stadsförtätning. 

Då större delen av den svenska befolkningen bor i tätorter har trenden lutat mot att förtäta den 

befintliga bebyggelsestrukturen (Weimann 2017). På senare år har den svenska 

stadsbyggnadsdiskursen har förtätning fått en framskjuten position hävdar Grundström 

(2014), där en tät, varierad blandstad ses som idealet för det framgångsrika och hållbara 

samhället (Grundström 2014; Björling 2016). Förtätning handlar helt enkelt om att optimera 

landanvändning, speciellt där det finns begränsade resurser (Sugandi Permana et al. 2015). 

Genom förtätning och centralisering påskyndas även urbaniseringsprocessen, då bostäder 

byggs centralt och verksamheter beläggs i centralorten (Brorström & Parment 2017).  

 

Det finns flera karaktärsdrag som definierar en kompakt stad. Det ska finnas en hög densitet 

och en funktionsblandning, varierat bostadsutbud samt en gestaltningsmässig variation. 

Förtätningsarbetet ska även skapa en miljö som uppmuntrar till promenad och cykling, samt 

genom att ha effektiv kollektivtrafik och förbättrade kommunikationer mellan de olika 

stadsdelarna kan de fysiska sambanden förstärkas och därigenom stärka den övergripande 

tillgängligheten (Grundström 2014; Sugandi Permana et al. 2015). 

 

Det finns främst två former av förtätning av redan befintlig bebyggelse; gluggförtätning och 

stadsutveckling. En stadsutveckling är en beskrivning över en förtätning i kvarterstruktur 

längst med viktiga stråk, medan en gluggförtätning sker på platser som har blivit över i 

stadsplaneringen. Dessa mellanrum i staden har ingen direkt funktion utöver att de finns, men 

det är denna förtätning av stadens mellanrum som Hesselgren (2013) ställer sig kritisk till. 

Genom samtal med informanter får Hesselgren (2013) intrycket av att de upplever att deras 
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livskvalité förminskas när deras närmiljö förändras och förtätas. Genom att dessa mellanrum i 

bebyggelsen inte har en planerad funktion fyller medborgarna dem med en funktion; som en 

plats för att grilla eller spela fotboll. Hesselgren (2013) menar därför att det är viktigt att 

bevara dessa områden och att inte förtäta alltför mycket. 

 

En stadsplanering som har förtätning som ideal har därmed en utmaning i hur planeringen ska 

nå en tätare men ändå rymlig miljö enligt Ståhle (2008). Han menar att förtätning kan dra 

nytta av grönstruktur då öppna ytor och det gröna är en bra tillgång till en hållbar urban 

utveckling. Grönområden blir därmed en självklar faktor till urbanismen, enligt honom. Han 

lyfter faktumet att det är näst intill omöjligt att hitta en stad utan grönstruktur, parker eller 

öppna ytor vilket gör att den stora utmaningen är utformningen och planeringen för dessa 

urbana egenskaper. Weimann (2017) menar att genom förtätning kan till ytan mindre 

grönområden komma att exploateras, vilket är problematiskt då grönska kan ses som ett stöd i 

närmiljön för folk att leva på ett hälsosamt sätt. Vidare menar Erixon och Ståhle (2008) att 

städer växer kontinuerligt och gör det enligt principen om att maximera tätheten i centrum och 

maximera rymligheten i utkanten av staden.  

 

Det finns en föreställning om att en tätare stad ska öka konkurrenskraften gentemot andra 

kommuner och orter eftersom det finns en närhet till service, handel och nöjen som i sin tur 

skapar en attraktivitet för att locka nya invånare, investeringar, företag och dylikt (Björling 

2016). Detta påståendet stärks av ekonomen Michael Porter (1995) som menar att förtätning 

kan anses som passande eftersom innerstäderna har blivit allt mer konkurrenskraftiga på 

grund av deras tillgång till resurser i form av mänskligt kapital samt på grund av deras 

strategiska läge. Genom förtätning kan det även bildas en miljö som är förbättrar 

möjligheterna för affär och handel (Sugandi Permana et al. 2015) som ytterligare skapar en 

attraktivitet enligt Björling (2016). 

 

Genom sin forskning i den indonesiska staden Bandung tar Sugandi Permana et al. (2015) upp 

de positiva effekterna som en förtätning ger. Dessa forskare menar att genom förtätning och 

att utöka kollektivtrafiken så minskar även bilberoendet vilket ger minskade 

växthusgasutsläpp. Genom att planera staden för att reducera transportsektorn minskas således 

den miljömässiga påverkan som skapar en global uppvärmning. Även City density and CO2 

efficiency påvisar att koldioxidmängden skulle minska med en tätare stad (Gudipudi et al. 

2016). 
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En förtätningsprocess innebär att stadsplaneringen återanvänder infrastruktur och tidigare 

exploaterad mark vilket bidrar till att bevara grönområden från att utvecklas och exploateras. 

Enligt Sugandi Permana et al. (2015) finns det specifikt två fördelar med detta. Genom att ha 

mer grön markyta än hård reduceras risken för översvämningar samtidigt som 

grundvattennivåer lättare kan återfyllas. Sugandi Permana et al. (2015) studie, genom att ta 

grundvattenmätningar och diskutera med invånarna i Bandung angående 

översvämningsproblematiken, visar att en kompakt stad kan minska översvämningsrisken 

samt skapar bättre förutsättningar för grundvattennivåer.  

 

2.2.2 Stadsutglesning 

I en svensk kontext är stadsutglesning inte ett välkänt fenomen, utan det har främst handlat 

om förtätning. Exempelvis har tidigare industrianläggningar inom stadens gränser har ofta 

legat centralt och kunnat frigöras för annat bruk. Det går dock att se att den generella ytan 

som städerna tagit i anspråk har ökat. I en europeisk kontext handlar stadsutglesning om att 

befolkningen vill leva utanför stadskärnan, främst nära natur som ska ge ett gott och 

hälsosamt liv. Genom stadsplanering, kollektivtrafik och infrastruktursatsningar möjliggörs 

ett ökat pendlingsavstånd till och från stadens centrum. För att möta den tillväxt som sker i 

Sverige och speciellt inom storstadsområdena, anses stadsutglesning vara oundviklig enligt 

Arnstberg (2005).  

 

I sin bok Suburban nation: The rise of sprawl and the decline of the American dream (Duany 

et al. 2000) argumenterar författarna att en förortsutveckling är ett naturligt sätt för en stad att 

växa, men det måste ske under rätt former och gör en jämförelse mellan den traditionella 

staden och den ny-traditionella staden.  

 

I en traditionell stad finns det ett centrum som fokuserar på gemensamma aktiviteter kring 

handel och kultur. Det finns här kommunala samt medborgerliga byggnader som skapar en 

kollektiv identitet och det finns en stolthet i dessa strukturer. I en stadsutglesning där centrum 

urholkas försvinner denna känsla av gemenskap och det finns inte längre en samlingspunkt för 

olika typer av människor att beblanda sig. Vad Duany et al. (2000) kallar för den ny-

traditionella staden skadar dock inte centrumkärnan, med en välutvecklad kollektivtrafik kan 

den nya förorten bidra till den resterande staden. Genom att även skapa funktionsblandade 
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grannskap minskar även behovet av att pendla. Detta är då ett mer föredraget sätt att planera 

för en växande stad. 

 

I likhet med Duany et al. (2000) idé om den ny-traditionella staden skapar den växande delen, 

vilket är förorten, ett minskat behov att färdas från området då den innehåller bostäder, 

arbetsplatser och fritidsmöjligheter (Arnstberg 2005). Arnstberg förlikar denna utspridning av 

staden som en stadsutglesning, medan Duany et al. snarare skulle kalla detta som en del av 

den ny-traditionella staden där förorten blir ett hälsosamt tillskott. Genom att jämföra 

Arnstberg (2005) och Duany et al. (2000) visar det på vilka skillnader det finns i definitionen 

av stadsutglesning, men även vikten av att skapa en enhetlig definition. 

 

Urbaniseringsprocessen fortskrider eftersom dagens tillväxt har gjort att de ekonomiska 

incitamenten finns i storstäderna, vilket menar att det finns chans till arbete finns i tätorten 

(Arnstberg 2005). Förorter och en ökad pendlingsvilja bidrar till en regionförstoring och 

skapar en attraktivitet till staden, vilket är ett mål bland många regionala politiker. Dock kan 

förorter och de offentliga rummen snabbt genomgå en förslumningsprocess, då invånarna 

slutar bry sig om sin omgivning eftersom en lokal gemenskap inte finns (Arnstberg 2005) 

samt att behovet att distansera sig från sin närmiljö ökar genom en urbaniseringsprocess 

(Andersson 2005). Enligt Duany et al. (2000) skapas det ett segregationsmönster eftersom det 

inte finns en gemensam samlingspunkt. Även Artibise (2016) lyfter den negativa effekten av 

en inkomst- och etnisk segregering i samband med en utglesning, där det i USA finns en 

markant socioekonomisk skillnad mellan välbärgade vita personer som bor i förorter i stadens 

utkant och ekonomiskt svagare afroamerikaner i innerstaden. 

 

I och med att städerna har växt har även det ekologiska fotspåret gjort det (Sugandi Permana 

et al. 2015) och ur ett ekologiskt perspektiv är en av de största konsekvenserna med en 

utglesning att antalet människor som använder, sliter och exploaterar naturen ökar (Arnstberg 

2005), vilket då kan skapa en miljömässig degradering som kännetecknar en stadsutglesning 

(Artibise 2016). Det finns även forskning som visar att genom en utglesning skapades det en 

högre fragmentering mellan grönområden. I en forskningsartikel utförd av Novak och Wang 

(2004) ville de förstå effekterna av urbanisering på Rhode Islands landskap genom att 

undersöka GIS-bilder och dokumentera landskapsförändringar mellan 1972 och 1999. Det 

visade sig att urban markanvändning, alltså en utspridning av staden, ökade genom denna 

period samtidigt som skogsarealen minskade med 4,5 procent samt att antalet skogsområden 
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ökade även om deras storlek minskade. Sammankopplingen mellan dessa områden minskade 

även. En fragmentisering av grönområden har därmed skett i samband med utspridning av 

staden och förlusten av skogsmark. I Rhode Island visade sig även att kvaliteten och arealen 

för sällsynta och hotade arters livsmiljöer har ökat, vilket Novak och Wang (2004) föreslår 

kommer från ledningen inom Rhode Island.  

2.3 Hållbar utveckling 

Termen hållbar utveckling myntades i samband med FN:s Brundtlandsrapport. 

  

Sustainable development is development that meets the needs of  

the present without compromising the ability of future generations to meet  

their own needs. (World Commission 1987) 

 

Enligt Larsson et al. (2011) har begreppet hållbar utveckling olika betydelser och är öppet för 

tolkning. I vissa fall ligger fokus på ordet hållbar, vilket är ett perspektiv som tänker på 

ekosystemens förutsättningar. I andra fall ligger fokus på ordet utveckling, vilket är ett 

perspektiv som tänker på en dräglig levnadsstandard för jordens befolkning och global social 

rättvisa.  

 

Brorström och Parment (2017) lyfter fram i sin bok Attraktiva platser bortom urbanisering 

och tillväxt - En studie av hållbar utveckling att det finns vissa frågetecken kring 

Brundtlandsrapportens definition kring hållbar utveckling. Exempelvis finns det en 

frågeställning över vems behov som ska tillfredsställas, eftersom det finns olika 

intressegrupper i samhället som strävar efter varierande mål och har varierande behov. Behov 

för framtiden är även en föränderlig process, vilket även gör det svårt att planera för 

framtiden.  

 

Det finns dock en vedertagen acceptans att tre dimensioner ska uppfyllas för att nå en hållbar 

utveckling: en ekologisk, sociokulturell och ekonomisk dimension (se Figur 4) (Larsson et al. 

2011; Brorström & Parment 2017). Att förena dessa dimensioner är svårt i praktiken, då de 

ofta står i konflikt med varandra. Exempelvis kännetecknas ofta en hållbar stad av tillväxt, 

vilket är ett perspektiv inom den ekonomiska hållbarheten. Men tillväxt skapar sociala 

problem med segregation, gentrifiering och utanförskap samtidigt som det ger arbetstillfällen, 

besökare och nya attraktioner. Livskvaliteten kan således minskas med en växande stad och 
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därmed har det skett en ökad betoning på den sociala dimensionen, men om det är även den 

svåraste dimensionen att mäta och värdera (Brorström & Parment 2017). Persson och Persson 

(2015) menar dock att den ekologiska aspekten anses vara den grundläggande, då de resurser 

vi använder kommer från denna. 

 

 

Figur 4 Tre aspekter av hållbarhet. (Larsson et al., s.24) 

 

2.3.1 Vikten av grönstruktur 

Den fysiska miljö påverkar psyket hos individer, där den urbana miljön skapar en känsla av 

utmattning och trötthet som under en längre period resulterar detta i utbrändhet. Detta beror 

på att personer befinner sig i en miljö där intrycken och informationsflödet kan beskrivas som 

oändligt (Hartig et al. 2003). Resultat från studier vid Sveriges Lantbruksuniversitet har visat 

hur människors tillgång till rekreationsområden som grönområden och parker påverkar 

människans fysiska och psykiska hälsa positivt (Nordmalm et al. 1999). Natur står här i 

kontrast till staden (Hartig et al. 2003), där forskning visar att natur har en lugnande effekt 

och blir då en grund för en mental återhämtning (Hartig et al. 2003; Lisberg & Ouis 2014). 

Natur, grönområden och grönska har därmed fått ett ökat gehör i det politiska rummet på 

grund av den positiva effekten på välmåendet. Den urbana miljön är en betydande stressfaktor 

i människors liv (Lisberg & Ouis 2014) samtidigt som en stor del av befolkningen spenderar 

sin tid i närheten av hemmet, vilket är i städer, och det finns en rådande konsensus om 

högkvalitativa grönområden är viktiga för att främja folkhälsan (Weimann 2017). 

 

För att få mental återhämtning menar Weimann (2017) att natur har den kvaliteten av att 

individen fysiskt ‘’får komma bort’’. Naturen har då många distraherande moment som bidrar 

till en avslappnande känsla. Men natur och grönska kan även uppfylla samma funktion genom 
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att individen tittar ut genom fönstret än fysiskt är i den (Weimann 2017). Vidare forskning 

kring effekterna av grönska menar att det ger individer med en annars stressig tillvaro ett 

minskat blodtryck, har fått ett allt mer positivt beteende och blivit mindre aggressiva. 

 

Den fysiska strukturen spelar även roll när det gäller fysisk aktivitet och hälsa, påpekar 

forskning utförd av Weimann (2017), speciellt visar det att grönska i närheten av boendet är 

en avgörande resurs för fysisk aktivitet för barn. Avståndet mellan en persons bostad och 

rekreationsområde påverkar hur frekvent området besöks (Nordmalm et al. 1999). Weimanns 

(2017) forskning bevisar att gröna kvaliteter i närmiljön stärker den mentala hälsan, även om 

det finns osäkerheter kring om det stärker den generella hälsan.  

 

En urbaniseringsprocess sätter dock press på de formella grönområdenas förmåga att möta de 

boendes rekreations- och välbefinnande behov i och med att allt fler personer nyttjar 

grönskan. Här kan informella grönområden fylla den funktionen (Rubbrecht & Byrne 2014). 

Detta står i likhet med vad Hesselgren (2013) beskriver som stadens mellanrum. Rebbrecht 

och Byrne (2014) menar att eftersom dessa områden formellt inte är erkända av myndigheter 

eller fastighetsägare blir rekreationssyftet spontan och informell. Dessa informella 

grönområden skapar ett alternativ till klassiska bevarandeområden och kan även förhöja 

rekreationsvärdet som förhöjer det dagliga livet. Som tidigare skrivet ger grönska mentala 

fördelar, men det skapar även personliga platser för individer i den urbana miljön. Här 

diskuterar forskarna speciellt barn, som måste få tillfälle att upptäcka natur på egen hand. 

 

Det finns flera anledningar till varför grönområden är viktiga som inte enbart berör det sociala 

perspektivet. De platsbundna miljöproblem som existerar tenderar även att minska 

(Sandström 2001), vilket visar sig att vegetation och grönområden, områden som är 

homogena, agerar som kyldämpande i varma miljöer eller värmeböljor (Pearsall 2016). I en 

studie om värmeböljor i Philadelphia visade det sig att tomma och vakanta områden med lite 

grönska bidrog till att skapa förhöjda temperaturer. Det visade sig även att det var 

socioekonomiskt svaga stadsdelar som var utan parker och grönområden, vilket fanns i 

stadsdelar som var socioekonomiskt starkare med lägre densitet bland bebyggelsen. Med ett 

förtätningsarbete måste således det ske en ökad planering för grönska i staden, då det sänker 

den genomsnittliga temperaturen (Pearsall 2016). Grönstruktur inom staden skapar även en 

grogrund för en biologisk mångfald skapar en fördel (Boverket 2010a) då människan är 

beroende av naturens ekosystemstjänster (Persson & Persson 2015).  
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Den biologiska mångfalden handlar om ett samspel i ett ekosystem, vilket är samverkan 

mellan organismer och den fysiska miljön. Det sker en förändring i världens ekosystem och 

den biologiska mångfalden försvinner i snabb takt och den största anledningen är 

utspridningen av urbana områden (Persson & Persson 2015).  

2.4 Planering för grönstruktur 

Från ett planeringsperspektiv finns det två olika infallsvinklar över hur naturvärden ska 

hanteras. Den ena infallsvinkeln ser planering ur ett människocentrerat där natur är ett 

planeringsunderlag och tas bara hänsyn till om den innefattas av lagstiftning eller stark 

opinion. Den andra infallsvinkeln ser indirekt till invånarnas välmående genom att fokusera 

på det ekologiska perspektivet, det vill säga genom att sätta de ekologiska värdena över urban 

tillväxt genom att exempelvis värna om grönområden och hotade djur- och växtarter 

(Arnstberg 2005). 

 

Då majoriteten av den svenska befolkningen bor i tätorter är den fysiska strukturen ett viktigt 

medel för skapandet av ett hållbart samhälle. För att få tillgång till grönområden kräver det en 

känsla av trygghet i anslutning till användningen, tillgängligheten till området samt att det 

sker en skötsel av det offentliga rummet och att utformningen är passande (Weimann 2017). I 

en studie utförd i Nya Zeeland undersökte forskarna korrelationen mellan livstillfredsställelse 

gällande grönområden och trygghet i anslutning till användningen. Det visade sig att det krävs 

en känsla av säkerhet för att människor ska använda sig av grönområdena och därigenom få 

tillgång till de positiva effekterna som grönområden kan ge (Flemming et al. 2015). 

 

I sin avhandling Managing the urban greens för Andersson (2007) fram argumentet om att 

urbana landskap är mänskligt konstruerade och det är därför av vikt att förvalta grönstrukturen 

i staden, regionen och landet. Han menar att planeringen och förvaltningen av det urbana 

landskapet är ojämn och då ekologi samt ekosystemtjänster påverkas av den fysiska 

planeringen är det viktigt hur grönstrukturen hanteras (Andersson 2007). Ståhle (2008) menar 

att konflikten mellan täthet och ekologiska värden har pågått sedan den moderna planeringen 

stadsplanering. Exempelvis har internationella miljöproblem uppstått genom det lokala då det 

ekologiska fotavtrycket stiger i städer, exempelvis genom att större städer ofta inte kan 

hantera sina egna avfallsprodukter (Knox & McCarthy 2013). Men detta har till stor del att 
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göra med val av bränsle, transport och teknologi för avfallshantering. Även det lokala 

klimatförhållandet spelar en roll här (Knox & McCarthy 2013). Flera forskare exempelvis 

C.Y. Jim (2004) menar att en snabb urbanisering kan komma att påverka den miljömässiga 

planeringen i städerna. Det har bland annat visat sig i Kina att ekosystemtjänster till städer har 

påverkats till följd av en snabb urbanisering samt ekonomiska reformer (Haas 2012).  

 

Ståhle (2008) beskriver den öppna ytan som ett koncept, som är bevarad från urbanisering. 

Han menar att den öppna ytan inkluderar både kommunal och privatägd mark och beroende 

vem som äger marken varierar även egenskaperna. Men oavsett om det är en kommunal eller 

en privatägd går det inte att finna några egenskaper som kan skada de ekologiska värden 

(Ståhle 2008). Enligt Boverket (2010b) påverkar den kommunala planeringen ett större 

geografiskt område, men det regionala landskapsperspektivet glöms ofta bort i den lokala 

planeringsnivån vilket skapar en varierande tillgång till grönområden. Det sker därmed ingen 

gemensam ansträngning mellan kommuner för att koordinera planeringen för hållbarhet eller 

grönstruktur och förvaltningen av grönstruktur. Istället är det på en regional nivå som det 

finns en förståelse över hur planeringen kan positivt påverka de ekologiska funktionerna, 

genom bland annat gröna kilar i landskapet, menar Andersson (2007).  

 

Erixon och Ståhle (2008) lyfter i sin rapport Regionens täthet och grönstrukturens potential 

betydelsen av den regionala planeringen eftersom stadsplanering påverkar i hög grad 

grönstruktur och grönområden som måste integreras tydligare i planeringen. Det måste här 

skapas ett beroendeförhållande istället för ett motsatsförhållande gällande grönstruktur i 

staden.  

 

Staden förutsätter grönstrukturen och grönstrukturen förutsätter staden. 

(Erixon & Ståhle 2008. s.42) 

 

På den lokala planeringsnivån stämmer planeringen ofta inte överens med 

markanvändningsmönster eller hur ekologiska funktioner samspelar med varandra, hävdar 

Andersson (2007). Skillnader i förvaltningen av grönstrukturen finns både nationellt och 

lokalt vilket gör att markanvändningen och den biologiska sammansättningen varierar och 

skapar en ojämn tillgång till ekosystemtjänster. Det finns både ekologiska konsekvenser av 

denna variation, samt sociala konsekvenser över vad som rättvist. Planering måste därför ta 
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hänsyn sammankopplingen mellan grönstrukturer såväl till rörelsemönstret för olika 

organismer och hur de använder sig av olika habitat inom staden (Andersson 2007).  

 

Björling (2016) lyfter fram begreppet stadslandskap som ett alternativt begrepp för att 

beskriva tätort med omnejd. Han menar att när den ekonomiska tillväxten blir överordnad i 

samhällsplaneringen riskeras en ojämn geografisk utveckling, där det sker en polarisering 

mellan stad och land samt växande och krympande orter. En urbaniseringsprocess förstärker 

denna ojämna utveckling. För att minska den skarpa uppdelningen mellan stad och land, 

samhälle och natur, kan det urbana landskapet överbrygga den uppdelningen. Han menar även 

att det finns ett regionalt stadslandskap eftersom vardagliga aktiviteter överskrider 

administrativa indelningar, därför behöver stad och landsbygd inte vara i motsättning. Dock 

blir det en problematik när fokuset ligger på städer då det förstärks även den regionala 

obalansen. Detta eftersom staden får ett kulturellt inflytande som begränsar utvecklingen av 

både det lokala och regionala.  

 

I sin doktorsavhandling använder sig Björling (2016) av begreppet skört stadslandskap, vilket 

enligt honom bland annat handlar om glappet mellan den översiktliga visionen och vad som 

realistiskt genomförbart. Det blir alltså ett glapp mellan framtidsbilden och den rådande 

planeringssituationen; exempelvis kommuner som vill bygga bostäder i den egna kommunen 

trots bristande underlag, istället för att undersöka möjligheterna av att koordinera 

bostadsbyggandet och infrastruktursatsningar med närliggande kommuner. 

 

Det finns flera olika konventioner och samarbeten länder emellan för att säkra och främja en 

hållbar utveckling. Dessa påverkar Sveriges roll med miljöarbete och lagstiftning. Ett av de 

tidigaste internationella miljösamarbeten var genom FN:s generalförsamling som beslöt sig 

1983 om att tillsätta en oberoende kommission som skulle undersöka hur negativa mönster 

kunde brytas gällande miljö-, natur-, resurs- och utvecklingsproblem globalt, eftersom det 

uppkommit tydliga miljöförändringar i världen. Klimatförändringar, uttunning av ozonlagret, 

spridning av kemikalier, skövling av skogar och överexploatering av jordmark var några 

problemområden som uppmärksammades och det ansågs att det behövdes en internationell 

samverkan för att råda dessa problem. Detta ledde till skriften Vår gemensamma framtid, eller 

vanligtvis Brundtlandrapporten efter Gro Harlem Brundtland som var ordförande för 

kommissionen. Rapporten visade att det fanns ett samband mellan ekonomi och miljö- och 

naturresurser och vilka drivkrafter som ligger bakom en miljöpåverkan (Hägerhäll 1988). 
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3. Metod 

I detta kapitel kommer en genomgång av studiens metodval att diskuteras. De rubriker som är 

av vikt i denna del är: 

 

 Fallstudie 

 Databearbetning 

 Reliabilitet och validitet 

 Etiska spörsmål 

 

En metod är synonymt med en plan för att förena, inkorporera och samla in data som vid ett 

senare skede förhoppningsvis ska generera ett forskningsresultat. Det finns två ansatser vid 

utgångspunkten för metodval - induktiv och deduktiv - och det går inte aktivt att välja mellan 

de två alternativen. Istället finns det faktorer som leder forskaren till den ena eller andra 

ansatsen (Merriam 1994). 

 

Denna studie har sin grund i en induktiv ansats, vilket enligt Merriam (1994) betyder att 

forskarna inte har en egen hypotes i början av undersökningen, utan den växer istället fram 

med begrepp, generalisering, teori och den information som metoden genererar. I 

förlängningen blir resultatet av den induktiva ansatsen en grund till kontexten som skapas vid 

det som studeras. Nya upptäckter har därmed chansen att forma om den hypotes som uppstår, 

dock är det möjligt att en arbetshypotes redan existerar i början av en studie. Vad som 

utmärker den induktiva ansatsen är att oavsett vald metod kommer ny information forma om 

den eventuella arbetshypotesen. Dels är detta primärt utmärkande för den kvalitativa 

fallstudien, dels är den nya förståelsen, de nya begreppen och upptäckten av de nya 

relationerna även de utmärkande för den kvalitativa fallstudien (Merriam 1994).  

3.1 Fallstudie 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar kommer en fallstudie att genomföras över 

bostadsområdet Jakobsberg. Merriam (1994) menar i boken Fallstudien som forskningsmetod 

att det inte finns en konkret förklaring till vad en fallstudie som forskningsmetod innebär. 

Fallhistoria, fallbeskrivning och fallmetodik används ofta som likvärdiga begrepp med 

fallstudie vilket gör det problematiskt med en enhetlig definition. Merriam (1994) beskriver 
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dock begreppet fallstudie som en forskningsstrategi där fokus ligger på de sociala processer 

och relationer som sker inom forskarens avgränsning. En kvalitativ fallstudie syftar primärt 

till att ens empiriska uppfattning skapas utifrån en teori.  

 

Enligt Johannessen och Tufte (2003) finns det två kännetecken som utmärker en fallstudie. 

Det ska finnas en definierad avgränsning samt en ingående beskrivning av fallet (Johannessen 

& Tufte 2003) och i denna studie har vi avgränsat oss kring området Jakobsberg i Karlstad 

och den empiri som berör området finns under kapitel 4. Politiska dokument och 5. Den 

politiska planeringen. Då en fallstudie är en forskningsstrategi menar Johannessen och Tufte 

(2003) att det är möjligt att kombinera diverse kvalitativa och kvantitativa metoder för att 

samla in data, vilket innebär att forskaren får ett större dataunderlag för att besvara på rådande 

syfte och frågeställningar. Genom detta synsätt har vi valt att använda oss av två metoder för 

att besvara våra forskningsfrågor, vilka är kvalitativa intervjuer och en kvalitativ 

innehållsanalys. Merriam (1994) anser att en fallstudie är lämplig när forskaren vill studera 

och förstå en underliggande dynamik snarare än att hitta en absolut sanning vilket stämmer 

med denna studie. Han menar även att studien bör vara förankrad i en verklig situation, samt 

bidra till att utöka läsarens förståelse och kunskaper. Att använda sig av fallstudier i detta 

arbete grundar sig i att vi genom syfte och frågeställningar vill studera ett komplext, socialt 

problem och behöver därmed flera ingångsvinklar för att skapa en förståelse kring 

problematiken.  

 

Merriam (1994) lyfter att det dock finns begränsningar i fallstudier som är viktiga att ta 

hänsyn till. Vid en fallstudie strävar forskaren att samla in, bearbeta och analysera en 

detaljerad och rik empiri vilket inte alltid är möjligt eftersom det både en tidskrävande och dyr 

metod att genomföra samtidigt som den önskade målgruppen inte nödvändigtvis har tid att 

läsa en alltför detaljerad rapport.  

 

I en fallstudie har forskaren själv har en hög påverkningsgrad av både insamlingen av datan 

samt utformningen av det slutgiltiga resultatet. Forskaren behöver därmed vara erfaren i 

utförandet av ett flertal metoder, samtidigt som det finns en risk att forskaren påverkar 

resultatet genom att vara selektiv över vilken data som används. Det finns även en risk att en 

fallstudie tenderar att vara maskerad som en helhet än att visa att det är enbart en aspekt av 

helheten, samtidigt som den både kan förenkla och överdriva en situation (Merriam 1994). 

Trots dessa nackdelar med en fallstudie som metodval överväger det positiva, vilket är varför 
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vi har valt denna strategi för att samla in den empiri som senare ska analyseras och 

förhoppningsvis besvara syfte och frågeställningar.  

 

3.1.1 Intervju 

Eftersom vi i denna studie vill lyfta och undersöka det unika med fallet Jakobsberg anser vi 

att kvalitativa intervjuer kommer att besvara syfte och frågeställningar. Enligt Johannessen 

och Tufte (2003) finns det främst tre tillvägagångssätt vid utförandet av en intervju, vilka är 

en strukturerad, ostrukturerad och en semistrukturerad intervju. Vilken intervjuform som 

passar bäst har sitt fundament i det eftersökta resultatet samt vilka förkunskaper forskaren har 

i ämnet. 

 

En semistrukturerad intervjuteknik anser vi vara den mest passande för att besvara 

frågeställningar och syfte. Detta för att informanterna är experter inom sitt ämne och kan 

erbjuda nya insikter, vilket gör det viktigt att lyfta deras åsikter och kunskaper. Den 

semistrukturerade intervjun bygger på diverse teman och generella frågor som har sitt 

ursprung i studiens frågeställningar. Detta brukar kallas för en intervjuguide (se Bilaga 2) som 

ska ge en vägledning genom intervjun men samtidigt uppmuntra informanten att komma med 

ytterligare information. De generella teman och följdfrågor kan då ändras med den kunskap 

som informanterna besitter (Johannessen & Tufte 2003), vilket vi har följt i och med att 

följdfrågorna och vart tyngden har legat har anpassats efter varje enskild informant, då dessa 

har olika bakgrund, erfarenhet och yrkesroll. 

 

Intervjuer är ett fördelaktigt tillvägagångssätt eftersom forskaren är på plats med informanten 

och forskaren kan därmed reda ut oklarheter kring både frågor som ställs och svar som ges 

samt att bortfallet minskar i kontrast till enkäter. Forskaren ges även möjlighet att studera 

tonfall, ansiktsuttryck och kroppsspråk och därigenom tolka sanningshalten i det som sägs 

(Halvorsen 1992).  

 

Negativt med intervju som metod är den så kallade intervjuareffekt vilket kan uppstå. Detta 

innebär att informanten ger ett osanningsenligt svar för att ge ett gott intryck eller för att 

framstå som kompetent inom ämnet. Därför är det viktigt att forskaren innan metodval 

funderar kring lämpligheten till forskningsämnet. Är ämnet känsligt kan den personliga 

kontakten med forskaren hindra informanten att ge korrekt information, vilket gör att en 

intervju möjligtvis inte är rätt väg att gå. Dock spelar forskaren en stor roll i utfallet. 
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Personlighet, utstrålning och erfarenhet påverkar både stämningen kring intervjun och 

informantens villighet att ge svar (Halvorsen 1992).  

 

För att motverka påverkan från vår sida har vi fokuserat på vissa specifika aspekter. 

Exempelvis har vi lagt fokus att på att informanterna själva får bestämma plats och tid för 

intervjun, samtidigt som vi informerade och diskuterade etiska spörsmål med informanten. 

Detta för att både lyfta deras tankar och eventuell oro samt för att försäkra dem om att vi som 

forskare har haft en diskussion innan intervjutillfället om några eventuella konflikter som kan 

drabba informanten. Som forskare tänkte vi även på hur vi klädde oss inför intervjuerna, där 

valet föll på att klä sig representabelt för att smälta in på arbetsplatsen. Det var även viktigt 

för oss att prata informellt med informanterna både före och efter inspelningen startade för att 

skapa en avslappnad stämning. Men eftersom vi båda har en begränsad erfarenhet av att 

intervjua, så det var viktigt att låta informanten leda intervjun och att han får lyfta de aspekter 

som han anser är viktiga.  

 

3.1.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Det finns främst två olika metoder att använda vid en innehållsanalys: en kvantitativ- och en 

kvalitativ innehållsanalys, varav det i denna undersökning kommer genomföras en kvalitativ 

innehållsanalys (Drisko & Maschi 2015). Drisko och Maschi (2015) menar att kvalitativ 

innehållsanalys innebär att forskaren gör en reduktion av datan genom att analytiskt göra 

kategorier där målet är att identifiera de relevanta delarna av texten, men även att illustrera 

skillnader inom de valda kategorierna. Att skapa kategorier sker genom att systematiskt tolka 

innehållet. Forskaren måste därmed bli bekant och informerad om texten i dess sammanhang 

och därefter observera vilka delar av texten som kopplar till de olika kategorierna. 

 

Att använda sig av en kvalitativ innehållsanalys innebär att det sker en systematisk analys av 

texter där teman och grundläggande idéer identifieras, men även hur texterna är uppbyggda 

och förmedlas. En kvalitativ innehållsanalys är därmed orienterad till att sammanfatta de 

viktiga aspekterna av datan och att komma fram till ett resultat genom en induktiv kodning. 

Detta gör att insamlingen av datat och analysen kan ske samtidigt för att smidigare fånga 

sammanhang, där målet är att hitta mönster eller regelbundenheter i texten. En kvalitativ 

innehållsanalys är därmed att föredra, där kärnan av texten ska framgå enligt Drisko och 

Maschi (2015). 
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Genom att aktivt välja textmaterial ska det beskriva ny information, event eller ge nya 

perspektiv till en händelse och samtidigt skapa en ny medvetenhet hos läsaren. Detta kan då 

skapa en bild över den valda gruppen, men forskaren bör akta sig för att generalisera och 

överföra denna analys till andra grupper utöver det valda studieområdet. Forskaren måste 

även vara noga med val av material att använda i studien, då det enligt Drisko och Maschi 

(2015) är svårt för läsaren att avgöra tillförlitligheten av textmaterialet eftersom alla detaljer 

inte tillhandahålls vilket då påverkar reliabiliteten. Vidare menar Neuendorf (2002) att en 

innehållsanalys sammanfattar texten, snarare än att återge alla detaljer.  

3.2 Databearbetning 

Det är viktigt att kontinuerligt arbeta med datainsamling och analys för att producera ett 

slutresultat som besvarar frågeställningarna. Insamlingen av data och analysarbetet är en 

ständig process som enligt Merriam (1994) pågår konstant. Det är dock viktigt för forskaren 

att avgöra när insamlandet av material tar slut och när analysarbetet kan påbörjas. Merriam 

(1994) kallar den insamlade datan för fallstudiens databas och det är viktigt att organisera och 

strukturera upp denna databas så att den är överskådlig och lättarbetad. Då denna studie 

använder sig av ett flertal metoder blir det även flera typer av databearbetning.  

 

För att bearbeta den insamlade intervjudata har en kvalitativ innehållsanalys skett. Enligt 

Bryman (2011) innebär det att det sker en kategorisering av ett par förbestämda och 

underliggande teman, vilket styr både insamlingen och bearbetningen av datan. Merriam 

(1994) menar att det är både en intuitiv och systematisk process att utveckla teman. Forskaren 

måste leta efter företeelser som är återkommande och jämföra information med varandra för 

att skapa teman där datan är både konvergent - vilken information hör ihop med varandra - 

och divergent - information som fyller ut de teman som finns.  

 

Genom kodning av transkriberingarna har vi letat efter mönster och generella teman som 

passar med både teori och intervjuguiden. Vissa teman har genom kodning stått ut: det 

politiska arbetet över hur politiker och tjänstemän arbetar tillsammans och med lagstiftning 

för exploatering, det regionala samarbetet med regionförstoring och grönstruktur, anledningar 

till varför Jakobsberg har valts ut som exploateringsområde samt olika typer av 

sociokulturella, ekologiska och ekonomiska aspekter en exploatering kommer att ge området. 
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Resultatet av dessa har sedan sammanställts och redovisas i kapitel 5. Den politiska 

planeringen. 

 

Genom noggrant studerande av de valda politiska dokumenten har vissa teman kunnat 

urskiljas. Dessa har att göra med de tre hållbarhetsperspektiven som lyfts frekvent i alla 

planeringsdokument. Får att nå en hållbar utveckling måste kommunen tänka på dessa tre 

aspekterna. Dessa stämmer även in med de frågeställningar vid denna studie, vilket är varför 

det har gjorts en bedömning att välja dessa som huvudteman.  

 

Eftersom en kvalitativ innehållsanalys inte använder sig av statistiska analytiska metoder 

(Drisko & Maschi 2015) har det skett ett urval inom de valda dokumenten efter vad som är 

relevant för denna studie. Vi har valt ut information som berör hållbarhetsdimensionerna, det 

generella tillväxt arbetet för kommunen samt planeringsdokument för Jakobsberg. Genom att 

välja att fokusera kring hållbarhetsdimensionerna går det se skillnaderna mellan viljan av en 

hållbar utveckling och hur det ter sig i realiteten. Det går även att se vilka likheter eller 

skillnader som finns mellan de olika dokumenten. Analys kring resultatet kommer även att 

ske för att belysa varför kommunen eventuellt har att agera som de har gjort. 

 

I denna uppsats har vi valt att ha två separata kapitel för den empiri som berör de politiska 

dokument som påverkar tjänstemän och politiker i planeringen samt för Jakobsberg och ett för 

den empiri som insamlats under intervjuerna. I kapitel 4. Politiska dokument kommer det ske 

en kvalitativ innehållsanalys, vilket gör att det kommer ske en analys mellan de politiska 

dokumenten och teorin samt att se hur väl planerna över Jakobsberg stämmer med de styrande 

dokumenten som är framtagna för att vägleda den fysiska planeringen. I kapitel 5. Den 

politiska planeringen kommer våra informanters röster att lyftas och sedan i kapitel 6. Analys 

kommer det ske en analys över informanternas åsikter, de politiska dokumenten och teori. Vi 

har valt detta upplägg för att förtydliga eventuella skillnader i den politiska debatten, vilka 

perspektiv som lyfts i teori och praktik men det gör även att analys, empiri och teori 

kombineras i kapitel 4.Politiska dokument. 

3.3 Reliabilitet och validitet 

För att en forskning ska nå en hög reliabilitet måste den insamlade datan ha en tillförlitlighet 

och det finns olika tillvägagångssätt för att säkerställa trovärdigheten i en studie. Exempelvis 
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ska empirin, antingen framtagen via observation, intervju eller enkäter, som insamlats visa 

samma resultat vid upprepade tillfällen, vilket då bevisar en hög reliabilitet (Johannessen & 

Tufte 2003). Empiri är inte verkligheten, utan en bild av verkligheten. För att empirin ska ha 

en hög validitet är den centrala frågan hur relevant empirin är i relation till verkligheten. 

Datan måste alltså ha en relevans till studien i fråga. Det krävs både en hög validitet och 

reliabilitet för att en studie ska ha en tillförlitlighet (Johannessen & Tufte 2003).  

 

Det finns flera aspekter som går att lyfta och kritisera när det kommer till både validiteten och 

reliabiliteten i denna studie. Då vårt metodval är en fallstudie är det svårt att säga att det finns 

en hög reliabilitet eftersom det inte går att replikera studiens resultat i och med att vi vill lyfta 

det unika och speciella. Slutsatserna är till stor del baserade på den empiri som återfinns i 

studien vilket gör det svårt att även här replikera metoden och därmed minskar reliabiliteten. 

Reliabiliteten höjs dock med en kvalitativ innehållsanalys eftersom de politiska dokument 

som ingår i vårt arbete är en vägledning för både tjänstemän och politiker i deras arbete. De är 

även framtagna av Karlstads kommuns politiker, vilket gör att det är enkelt att jämföra den 

översiktliga visionen med informanternas åsikter. En kvalitativ innehållsanalys över politiska 

dokumenten och planeringsutfall för enskilda detaljplaner går att genomföra i vilken kommun 

som helst.  

 

Validiteten i studien kan anses som högre i motsats till reliabiliteten. Att lyfta olika åsikter 

gällande planeringen av Jakobsberg ökar validiteten i arbetet. Att intervjua politiker från två 

olika nämnder lyfter och belyser skillnader och ambitioner som finns i utvecklingsarbetet 

gällande Karlstads kommun och Jakobsberg. Det har även varit viktigt att lyfta båda det 

regionala och det lokala perspektivet i planeringsprocessen, då dessa två instanser jobbar 

aktivt med varandra för att uppnå ett bra resultat som är hållbart från ett socialt, ekonomiskt 

och ekologiskt perspektiv. Att sedan komplettera intervjuerna med planeringsmaterial och 

strategier framtagna av Karlstads kommun stärker validiteten i studien. 

 

3.3.1 Diskussion kring urvalet 

Att göra en avgränsning kring det framtida bostadsområdet Jakobsbergs grundar sig i att 

området är i en planeringsfas och det finns olika åsikter kring hur området ska utvecklas. Det 

finns en politisk diskussion inom kommunen bland tjänstemän och politiker, en regional 

diskussion med Länsstyrelsen, privata byggherrar som vill exploatera och en 

samhällsdiskussion med befolkningen. Det är alltså många olika aktörer som är involverade i 
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planeringen och vill driva en utveckling. Större delen av marken ägs av kommunen vilket 

ställer krav på kommunen som exploatör och som drivkraft bakom utvecklingen. Området 

innehåller och är omringat av känsliga naturvärden som kommer att påverkas vid en 

exploatering vilket skapar en intressant debatt om samhällsutveckling och vikten av 

naturvärden. Det går därmed att studera området från olika hållbarhetsperspektiv och när det 

kommer till Jakobsberg finns det både för- och nackdelar gällande varje aspekt som kommer 

att diskuteras senare i studien. Det är även denna motpol mellan det utvecklingsarbete som 

sker och de känsliga naturvärden som kommer att påverkas som är intressant att studera.  

 

Att utgå från Karlstad har varit ett enkelt val. Det är en bra utgångspunkt då vi som skriver 

uppsatsen bor i staden och har därför lätt att anpassa vårt schema efter informanterna. 

Karlstad befinner sig även i en högkonjunktur där det sker flera byggprojekt och en planerad 

samt förväntad befolkningsökning. Jakobsberg är ett av de större exploateringsprojekten som 

är under planering och att välja detta område framför andra har skett genom diskussion med 

kurskamrater och lärare inom programmet. Vid kontakt med Länsstyrelsen tycker även de att 

Jakobsberg är lämpligt utifrån vårt syfte.  

 

För de kvalitativa intervjuerna i denna uppsats har vi bedömt att fyra informanter är 

tillräckligt för att besvara syfte och frågeställningar. Två av dessa är politiker vid Karlstads 

kommun som kan diskutera de övergripande målen för Karlstad. Ena informanten sitter i 

Stadsbyggnadsnämnden och representerar Liberalerna och den andra är sitter i Miljönämnden 

och representerar Miljöpartiet, där båda sitter i presidiet i respektive nämnd. Dessa två 

politiker sitter i majoritet i den kommunala politiken och deras beslut har därmed hög 

verkningsgrad på planeringen. En tjänsteman från Stadsbyggnadsförvaltningen och 

Länsstyrelsen har även intervjuats för att få en djupare förståelse kring planeringen av 

Jakobsberg. Stadsbyggnadsförvaltningen jobbar på uppdrag från den politiska ledningen men 

måste samtidigt väga in sin expertis och olika intressekonflikter i planeringen medan 

Länsstyrelsen har en övervakande roll av den fysiska planeringen för kommuner i Värmland 

vilket är varför de är relevanta att involvera. Genom kontakt med både Länsstyrelsen 

och Karlstads kommun rekommenderades tjänstemän som var lämpliga att intervjua vilket 

påverkade vårt val gällande informanter. De informanter som har deltagit i studien är 

följande: 
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 Kester Gibson - planarkitekt från Länsstyrelsen i Värmlands län. 

 Per Anders Olsson - planarkitekt vid Stadsbyggnadsförvaltningen. 

 Henrik Lindblom - 2.e vice ordförande vid Stadsbyggnadsnämnden från Liberalerna. 

 Torbjörn Nilsson - Ordförande vid Miljönämnden från Miljöpartiet. 

 

Det har även skett ett urval kring vilka dokument som är lämpliga att använda i studien. De 

styrdokument vilka vi har bedömt som relevanta är Karlstads kommuns Översiktsplan 2012, 

den strategiska planen med tre hållbarhetsstrategier, planprogram för Jakobsberg vilket består 

av planbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning samt den grönstrukturplan som är under 

remiss. Vi har avgjort deras relevans till studien genom att hitta de övergripande 

planeringsdokumenten som ligger tillgängliga på Karlstads kommuns hemsida, samt genom 

samtal med informanterna, specifikt var det Nilsson som diskuterade och lyfte vikten av de 

politiska styrdokumenten i sitt och tjänstemännens dagliga arbete. Valet att välja 

grönstrukturplanen under remiss handlade om att få relevant och uppdaterad information till 

denna uppsats. Det tidigare grönstrukturprogrammet i Karlstads kommun är från 2001 och är 

därmed för gammal för att ha någon relevans. 

3.4 Etiska spörsmål 

Vid ett akademiskt arbete måste arbetet inge en känsla av trovärdighet och det är då viktigt att 

tillämpa de etiska aspekter som krävs för att det akademiska arbetet ska vara legitimt. Detta 

kallas för forskningsetik och det innebär att forskaren tillämpar den moraliska praxis som är 

föreskriven när vetenskapliga och akademiska arbeten utformas (Hellström Muhli 2014). Det 

finns vissa grundläggande etiska principer som berör all forskning i Sverige vilka är 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och informationskravet (Bryman 

2011). 

 

Enligt samtyckeskravet måste forskaren ha informanternas samtycke vid behandling av 

personuppgifter och informanten ska även ha möjlighet att bestämma över sin egen 

medverkan (Bryman 2011; Hellström Muhli 2014). Genom kontakt med informanterna 

arbetade vi med samtyckeskravet och genom att de väljer att låta sig bli intervjuade ger de 

även sitt samtycke. Vi var tydliga med att samtycket kunde dras tillbaka när som helst både 

innan och under intervjun. Vi erbjöd även att skicka transkriberingen ifall informanterna i 

efterhand ville omformulera sig.  
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Konfidentialitetskravet innebär att informanternas uppgifter behandlas med största möjliga 

konfidentialitet (Bryman 2011). Obehöriga får därmed inte få ta del av den rådata som 

insamlats (Hellström Muhli 2014). Detta har varit en aspekt som har diskuterats med vår 

handledare och tillsammans med varje enskild informant. Informanterna anser själva att de 

representerar Karlstads kommun, sina arbetsplatser och befolkningen och bör därför även vara 

offentliga. Detta kan dock skapa vissa problem som diskuteras senare i uppsatsen.  

 

Nyttjandekravet betyder att uppgifter som samlats in av individer får enbart användas till 

forskningsändamålet (Bryman 2011). 

 

Ett informationsbrev (se Bilaga 3) har skickats i förväg till informanterna för att stödja 

informationskravet som säger att forskaren måste informera informanterna om studiens syfte 

samt att medverkan är frivillig (Bryman 2011; Hellström Muhli 2014). Informationskravet 

innebär även att informanten har rätt att få tillgång till viss information innan en intervju 

genomförs. Dessa är bland annat (Hellström Muhli 2014): 

 

 Namnet på det akademiska arbetet. 

 Syftet med undersökning. 

 Urvalsprocessen. 

 Hur den insamlade datan kommer behandlas och användas. 

 

3.4.1 Metod- och källkritik 

Genom diskussion med vår handledare och informanterna gjordes bedömningen att det är 

svårt att hålla konfidalitetsprincipen i denna studie. Då det genom metodvalet fallstudie är 

svårt att dölja det geografiska läget blir det även svårt att dölja informanternas identitet 

eftersom dessa personer jobbar med utvecklingen av Jakobsberg. Informanterna anser även att 

eftersom de jobbar för Karlstads kommun och befolkningen bör de vara offentliga när de 

uttalar sig om specifika detaljplaner och strategiska dokument. Syfte och frågeställningar i 

denna studie anser vi även inte vara av känslig karaktär men det går dock att anta att vissa 

svar och därmed resultatet kunde ha blivit annorlunda om det gick att hålla informanterna 

anonyma. Detta kan hindra att ärliga svar ges då tjänstemän och politiker vill lyfta det positiva 

i den egna kommunen. 
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Eftersom semistrukturerade intervjuer har genomförts har varje intervju sett olika ut då 

informanterna har olika bakgrund och därmed varierande kunskaper. Detta har gjort att vi gått 

in till varje ny intervju med ny kunskap och kunnat applicera det på nästföljande intervju. 

Därför vore det ha varit bra att tidigare funderat kring ordningsföljden av dessa intervjuer och 

hur de påverkar varandra.  

 

Politikerna vi har intervjuat sitter även i majoritet i kommunen. Det är främst deras beslut som 

påverkar den övergripliga planeringen av Karlstad vilket gör det viktigt för dem att lyfta de 

positiva utfallen av deras politik. Hade vi istället intervjuat oppositionen kunde resultatet 

blivit annorlunda. Resultaten kunde även ha sett annorlunda ut om vi även lyft andra 

intressenter; Trafikverket, Mariebergsskogen, invånarna vid Sommaro, golfbanan i 

Jakobsberg, byggherrar som vill exploatera är till exempel viktiga grupper som kunde lyftas. 
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4. Politiska dokument 

Detta kapitel behandlar den empiri som insamlats från de politiska dokumenten samt 

planeringsunderlag för Jakobsberg. En kvalitativ innehållsanalys kommer ske som metod över 

dessa dokument.  

 

Genom en noga genomgång av utvalt textmaterial har vissa teman och mönster kunna 

urskiljas. Både teori och planeringsdokumenten fokuserar kring ett hållbarhetsperspektiv 

kommer dessa även att lyftas i detta kapitel. Karlstads kommuns planeringsdokument kommer 

även att sättas i relation till studieområdet Jakobsberg, för att markera eventuella motsägelser 

mot dessa planeringsdokument. Dessa är därmed de följande rubrikerna som kommer att 

behandlas: 

 

 Ekonomisk hållbarhet 

 Social hållbarhet 

 Ekologisk hållbarhet 

4.1 Ekonomisk hållbarhet 

Enligt Karlstads kommuns (2012) formulerades den översiktliga visionen för Karlstad, 

Livskvalitet Karlstad 100 000, år 2007 som menar att medborgarna är grunden för tillväxt och 

välfärd. För att uppfylla denna vision har kommunen formulerat fyra ledstjärnor som ska se 

till att den framtida planeringen av kommunens mark följer en hållbar utveckling. För att nå 

en ekonomisk hållbarhet är det tydligt att Karlstad använder sig av ledstjärnan En attraktiv 

stad som växer, vilket är ett perspektiv som lyfter tillväxt genom Karlstad som en etablerings-

, bostads- och utbildningsort.  

 

Siffrorna 100 000 i visionen representerar en befolkningsökning från nuvarande 85 000 till 

100 000 personer (se Figur 5) vilket är en vision som visar att Karlstads kommun (2012) 

tydligt sätter tillväxt, här en befolkningstillväxt, främst i visionsarbetet. Enligt kommunen 

kommer den förväntade befolkningsökningen främst bestå av personer från Värmlands län 

och genom en utlandsinvandring. Dock lyfter Karlstads kommun (2012) specifikt att det sker 

ett födelseöverskott och ett flyttnetto mot övriga Sverige. Ur en demografisk synvinkel så har 
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Karlstad en hög andel unga vuxna men förlorar nyutexaminerade studenter och 

småbarnsföräldrar till kranskommuner och tillväxtregioner (Karlstads kommun 2012). 

 

 

Figur 5 Befolkningsprognos (Karlstads kommun 2015b. s.6) 

 

Från Arnstberg (2005) och Knox och McCarthy (2013) lär vi oss att staden kan ses som 

attraktivt för att det finns många ekonomiska incitament i tätorterna, vilket gör att 

urbaniseringen fortskrider eftersom människor vill bo där det finns ekonomiska möjligheter. 

Karlstad, som attraherar individer inom länet, och har en befolkningstillväxt visar på att det 

finns ekonomiska möjligheter för personer som bor inom kommunen. Som en tillväxtstad 

(Karlstads kommun 2013b) finns det därför goda möjligheter för Karlstads kommun att uppnå 

sitt mål om att nå 100 000 invånare i kommunen. Genom teori om konkurrenskraft från 

Björling (2016) och Porter (1995) går det att dra slutsatsen om att Karlstad vill utöka sitt 

medborgarantal för att ytterligare stärka de ekonomiska incitamenten som redan finns, för att 

kunna konkurrera mot andra städer och kommuner. Porter (1995) menar att mänskligt kapital 

skapar en konkurrenskraftighet vilket kan vara en anledning till varför Karlstad vill växa och 

varför de har satt befolkningstillväxt som ett övergripande mål. Fler invånare i kommunen 

skapar därför en större konkurrenskraftighet i relation till andra städer, och innebär att 

Karlstads attraktivitet skulle öka och därmed locka till sig företag, investerare och fler 

potentiella invånare. Kommunen vill locka till sig individer med konkurrenskraftig 

kompetens, studenter och besökare (Karlstads kommun 2012), vilket alla är grupper som är 
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konkurrenskraftiga inom antingen kunskap eller kapital. Detta visar att kommunen vill stärka 

de ekonomiska incitamenten. 

 

För att uppnå den vision och ledstjärnorna som Karlstads kommun formulerat finns en 

utarbetad strategisk plan, varav den finns nio målområden prioriterade inom koncernen. Dessa 

är sedan uppdelade i ett internt perspektiv, som handlar om förutsättningarna inom koncernen 

som är viktiga för att kunna ge medborgarna en bra kommun, och ett externt perspektiv som 

fokuserar kring vad som är till nytta för medborgarna (Karlstads kommun 2015b). I denna 

studie är det externa perspektivet relevant att diskutera (se Figur 6).  

 

 

Figur 6 Externa målområden. (Karlstads kommun 2015b. s.6) 

 

Att Karlstad har planer på att öka sin attraktivitet visar sig inom dessa målområden, specifikt 

de som berör den ekonomiska hållbarheten vilka är Tillväxtmålet och Utbildning och 

kunskap. Enligt Tillväxtmålet ska kommunen ha en långsiktig ekonomisk hållbarhet där målet 

är att bli en konkurrenskraftig och attraktiv etablerings-, bostads- och utbildningsort. Karlstad 

ska attrahera konkurrenskraftig kompetens och utveckla mötet mellan människor (Karlstads 

kommun 2015b). Detta mål återkopplar till kommunens ledstjärna En attraktiv stad som växer 

inom kommunens översiktsplanering, speciellt då de har liknande mål gällande vad för typ av 

ort Karlstad ska vara. Tillväxtarbetet inom översiktsplaneringen är även centrerat kring att 

locka till sig individer med konkurrenskraftig kompetens, vilket ytterligare stärks inom den 

strategiska planen (Karlstads kommun 2012). För att det ska vara möjligt för företag att 

etablera sig inom kommunen har Karlstad även valt att lyfta målet Utbildning och kunskap 

där målet är att en välutbildad arbetskraft är en viktig aspekt för en fortsatt tillväxt (Karlstads 

kommun 2015b). Det går därmed att göra kopplingen att den strategiska planen blir ett 

verktyg för att implementera visionen. Återigen är det en stor diskussion om Karlstads mål att 
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bli en större tillväxtort och locka till sig eller skapa en befolkning som i slutändan genererar 

en ekonomisk tillväxt.  

 

För att arbeta mer konkret med tillväxt har kommunen framtagit vad som kallas för 

Tillväxtstrategi, en del av kommunens tre hållbarhetsstrategier för att nå en hållbar 

utveckling. Återigen här lyfts liknande delar som i översiktsplanen och den strategiska planen. 

Det vill säga att använda sig av ledstjärnan En attraktiv stad som växer för att skapa ett 

diversifierat utbud av kompetent arbetskraft, livsmiljöer, studiemöjligheter och skapa bra 

förutsättning för näringsliv. Som tillväxtmotor i regionen, måste Karlstad växa. Som i 

översiktsplanen och inom det strategiska Tillväxtmålet, samt Attraktiv stad (se kapitel 4.2) är 

det individer med konkurrenskraftig kompetens, studenter, och turister som är viktiga att 

locka till kommunen (Karlstads kommun 2013b).  

 

Tillväxtstrategin, som är en del av det ekonomiska perspektivet, fokuserar på fyra stycken 

insatsområden. (1.) Livskvalitet, vilket går att dra likheter till visionen livskvalitet. Meningen 

är att vidta åtgärder som ökar kommunens attraktivitet. (2.) Tillgänglighet, som ämnar till att 

öka vardagsregionen samt bidra till att minska klimatpåverkan. Denna insats går att dra 

paralleller med de stadsbyggnadsprinciper (se nedan) kommunen har framtagit. (3.) 

Näringsliv och innovativa miljöer, för företag och individer som går att koppla till 

tillväxtmålet där en konkurrenskraftig och attraktiv ort ska bildas. (4.) Kompetens och 

utbildning, ska skapa en välutbildad arbetskraft vilket går att koppla till målet utbildning och 

kunskap (Karlstads kommun 2013b). Att kommunen vill arbeta mer konkret med att öka 

vardagsregionen motsäger Björlings (2016) argument om att det sker en polarisering mellan 

stad och land, då den övriga landsbygden får en prioritet gällande tillgänglighet. Inte bara 

underlättar det personer från att ta sig till Karlstad, utan det underlättar kommunens 

befolkning att pendla ut från Karlstad. Kommunens vision och planering verkar heller inte 

vara skör, som Björling (2016) diskuterar. Karlstad planerar för en befolkningsökning och 

enligt prognosen kommer det ske en befolkningsökning. Det finns därmed inget glapp mellan 

framtidsbilden och rådande planeringssituation. 

 

Men för att säkra att kommunens framtida fysiska planering och att utvecklingen sker i rätt 

riktning har ett antal stadsbyggnadsprinciper skapats (Karlstads kommun 2012): 
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 Öka Väner- och vattennärhet.  

 Planera med översvämningshänsyn. 

 Planering för ett balanserat transportsystem – rätt färdmedel till rätt resa. 

 Förädla och förtäta staden utan att försämra tillgången till grönområden. 

 

Dessa ska säkerställa att planeringen skapar en attraktiv stad som tilltalar befolkningen men 

det går att urskilja vissa motsättningar i planeringen. Enligt Arnstberg (2005) vill folk bo nära 

natur vilket är varför Karlstad troligen vill öka tillgängligheten till Väner och Klarälven. Men 

genom att placera byggnation för att utöka Väner- och vattennärheten skapas en 

översvämningsrisk, vilket kommunen sedan måste hantera i planeringen för att inte skada 

byggnader. Genom att Karlstads kommun vill öka befolkningsunderlaget går det att skåda att 

förtätning av staden är idealet för att hushålla en ökad befolkning. Detta är något Weimann 

(2017), Grundström (2014) och Björling (2016) diskuterar och förverkligas inom kommunens 

planering. Weimann (2017) lyfter att grönområden kan komma att exploateras när det sker en 

förtätningsprocess, vilket Karlstad tydligen vill motverka trots en förtätning. En tät stad ska 

även öka konkurrenskraften gentemot andra kommuner (Björling 2016) vilket kan vara en 

anledning till varför Karlstads kommun väljer att förtäta staden från ett ekonomiskt 

perspektiv. Genom att maximera användningen av infrastruktur, minskar således även 

infrastrukturkostnader. 

 

4.1.1 Jakobsberg ur ett ekonomiskt perspektiv 

Det har länge funnits planer på att utveckla Jakobsberg, ända sedan den första översiktsplanen 

från 1990 (Karlstads kommun 2015a). Även om området inte utvecklades, har området 

förblivit utpekat med stadsutvecklingspotential i Karlstads kommuns översiktsplan (Karlstads 

kommun 2012). Se Bilaga 5 för utformningen av området. 

 

Angränsande till södra delen av Karlstads kommuns tätortsområde har Jakobsberg många av 

de kvaliteter som kommunen anser som attraktivt i stadsplaneringen (Karlstads kommun 

2015), det vill säga närhet till centrum, rekreation, natur och vatten och passar därmed bra 

som utvecklingsområde enligt stadsbyggnadsprinciperna, men även det strategiska målet 

Attraktiv stad, de strategiska hållbarhetsstrategierna Folkhälsostrategin och Miljö- och 

klimatstrategin och även Grönstrukturplanen som kommer att diskuteras nedan i detta kapitel. 
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Enligt stadsbyggnadsprinciperna (Karlstads kommun 2012), där planeringen ska både öka 

vattennärheten och hantera en översvämningsrisk visas den motsägelsefulla 

placeringsinriktningen Karlstad har, då en översvämning har en negativ påverkan på både 

framtida byggnation och infrastruktur vilket skapar ekonomiska konsekvenser. Vattennära 

lägen skapar dock ett attraktivt bostadsläge som kan skapa en attraktivitet för staden. Vi 

ställer oss frågande om Karlstads kommun tänker tillräckligt långsiktigt, då materiell 

egendom förstörs via en översvämning både för privatpersoner och kommunen. För att 

motverka översvämningsrisken vid ett 200 årsflöde planerar dock kommunen att fylla på med 

jordmassor och eventuellt muddra älven (Stadsbyggnadsförvaltningen 2015).  

 

Det går att diskutera hur väl Jakobsberg som exploateringsområde följer de 

stadsbyggnadsprinciper kommunen satt. Tätorten ska förtätas, men de områden kommunen 

har pekat ut med stadsutvecklingspotential är Norra Stockfallet, Busterud, Välsviken, 

Västkusten och Jakobsberg (Karlstads kommun 2012), vilka inga av dessa 

utvecklingsområden ingår i kommunens förtätningsarbete. Detta gör att begreppet 

stadsutglesning beskriver utvecklingen bättre. Enligt Arnstberg (2005) är det omöjligt för 

svenska städer att möta den förväntade tillväxten utan att tätortsytan växer och då blir det 

tydligt att Karlstad inte enbart kan satsa på att förtäta den befintliga staden. De områdena med 

stadsutvecklingspotential blir ett sätt att möta det bostadsbehov Karlstad kommer stå inför 

med en urbaniseringsprocess.   

 

Tillväxtstrategimålet Tillgänglighet (Karlstads kommun 2013b) beskriver viljan om att skapa 

en pendlingsvilja med snabbare och effektivare kommunikationer, vilket stärks med 

stadsbyggnadsprincipen Planering för ett balanserat transportsystem. Då Jakobsberg har sin 

geografiska placering nära Karlstads centrum finns det stora möjligheter att utveckla olika 

typer av transportsystem som då kan vara en bidragande faktor till att uppnå dessa mål, samt 

avlasta Karlstads inre kärna från biltrafik. Enligt planprogrammet för Jakobsberg (Karlstads 

kommun 2015a), genom närheten till centrum, finns det stora möjligheter att förbättra 

transportmöjligheterna, främst genom att utveckla stråket mellan Hammarö och Karlstad 

(Karlstads kommun 2015a), vilket skapar möjligheter att öka vardagsregionen som står 

skrivet i Tillväxtstrategin. 
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4.2 Social hållbarhet 

Som tidigare skrivet har Karlstads kommun formulerat visionen Livskvalitet Karlstad 100 

000. Bland de ledstjärnor som finns har kommunen även lyft det sociala perspektivet med En 

stad för alla. Denna ledstjärna innebär att alla inom kommunen ska känna sig trygga och 

välkomna. Ökad mångfald, välfärd och jämlikhet ska prägla staden (Karlstads kommun 

2012).  

 

Genom att återigen kolla på den strategiska planen (Se Figur 6) finns det två mål som berör 

det sociala perspektivet: Attraktiv stad och En stad för alla. Målet Attraktiv stad bygger på att 

kommunen vill skapa en stad som är till för medborgarnas bästa, men även för besökare och 

studenter. God kommunal service, ett brett kulturutbud, nöjesliv och närhet till vatten, natur 

och fritidsaktiviteter är viktiga aspekter att lyfta (Karlstads kommun 2015b). Återigen blir det 

en koppling till översiktsplaneringen där det framgår att kommunens tillväxtarbete är 

fokuserat kring studenter och turister (Karlstads kommun 2012). Målet En stad för alla har 

tydliga kopplingar med ledstjärnan med samma namn. Även här diskuteras vikten av tolerans, 

jämställdhet, mångfald samt en känsla av välkomnande. Återigen blir likheterna mellan den 

översiktliga visionen och den strategiska planen slående. Detta för att alla delar av 

kommunens koncern ska arbeta med samma mål och implementera åtaganden som gör att 

visionen uppfylls (Karlstads kommun 2015b). 

 

Dessa mål är centrerade kring den sociokulturella dimensionen som krävs för att nå en hållbar 

utveckling (Larsson et al. 2011) där det går att tyda att den viktigaste dimensionen handlar om 

att visa att staden är till för alla, vilket då ska genomsyra planeringen. Men det är även tydligt 

att det är mål som är tillväxtorienterat som därigenom ska locka till sig mer invånare och då 

bland annat öka skatteintäkter. Med urbanisering och fler invånare inom kommunens gränser 

menar Andersson (2005) att invånarna kan bli distanserade från varandra på grund av stadens 

heterogenitet. Karlstad vill här öka mångfalden, kulturutbudet, nöjeslivet och fritidsaktiviteter, 

men med detta medföljer fler sinnesintryck för individen och då även risken att de sociala 

förpliktigheterna, vilket Andersson (2005) diskuterar, minskas gentemot varandra och den 

sociala distansen ökar. Mötesplatser i målet Tillväxt kanske då inte fungerar som Karlstad 

planerar. Att ha målet En stad för alla och en Attraktiv stad, sätter även staden som normen 

och idealet i planeringen (Arnstberg 2005) men en kommun består av flera större och mindre 

tätorter samt landsbygd. Från det kommunala hållet måste både tjänstemän och politiker visa 
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för kommuninvånarna att alla delar av kommunen får lika hög prioritet för att skapa en 

attraktivitet och jämlikhet. Arnstberg (2005) menar även att de ekonomiska incitamenten 

finns i städerna, vilket gör det logiskt från ett ekonomiskt perspektiv att sätta tätorten först i 

planeringen och i visionsarbetet. 

 

Här ska en av de tre hållbarhetsstrategierna fungera som ett extra medel för att säkra en social 

hållbarhet, genom Folkhälsostrategin. Som en del av det sociala perspektivet är det tydligt att 

kommunen har jobbat med att få in de olika ledstjärnorna och målen, eftersom det i 

dokumentet framgår att Karlstad ska vara en stad för alla med ett utbud av natur- och 

friluftsområden. De insatsområdena som står ut i detta planeringsdokument är: (1.) Hälsosam 

livsstil, som menar att befolkningen måste ges val som stärker möjlighet till hälsa. (2.) 

Livslångt lärande, som kommer från Utbildning och kunskap. (3.) Hälsosam 

samhällsplanering, som menar att den fysiska utformningen påverkar individers hälsa. 

Trygghet och tillgänglighet är av vikt. Detta blir en tydligen återkoppling till föregående 

insatsmål, Hälsosam livsstil, samt det strategiska målet Attraktiv stad (Karlstads kommun 

2014).  

 

4.2.1 Jakobsberg ur ett socialt perspektiv 

För att stärka det sociala perspektivet menar kommunen att Jakobsberg ska vara en stadsdel 

med blandad bebyggelse för att skapa en levande stadsdel (Karlstads kommun 2015a), vilket 

lyfter in kommunens mål och ledstjärna om en Stad för alla.  

 

Stadsdelen ska innehålla en blandning av bostäder och handel, vilket stärker argumentet om 

att utvecklingen är ett förtätningsarbete genom att det blir en funktionsblandning inom 

området (Grundström 2014; Sugandi Permana et al. 2015) med en stadsutvecklingsstruktur 

(Hesselgren 2013). Utvecklingen av Jakobsberg kan beskrivas med de variabler som Duany et 

al. (2000) menar är en ny-traditionell stad. En förortutveckling som bidrar till resterande 

staden. 

 

Grundström (2014) och Sugandi Permana et al. (2015) benämner även vikten av att ha en 

gestaltmässig variation och Jakobsberg har kvaliteter som kan erbjuda detta. Genom en 

historisk koppling, med ett kulturarv från en gammal flygplats där landningsbanan och 

flygledartornet finns kvar och bör bevaras enligt planförslaget, skapas ett riktmärke och 
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identitet för området (Se Figur 7). Eftersom det finns kulturella värden i omgivningen finns 

det därmed regleringar som påverkar den framtida utvecklingen (Karlstads kommun 2015a).  

 

Ur Folkhälsostrategin lyfter Karlstads kommun målen Hälsosam livsstil och Hälsosam 

samhällsplanering (Karlstads kommun 2014), vilket är två mål som lyfter hur den fysiska 

miljön påverkar hur människor uppfattar sin närmiljö och att det då är viktigt att skapa 

förutsättningar för positiva levnadsvanor, mötesplatser samt ett hållbart synsätt till natur- och 

kulturvärden. Genom exploateringen av Jakobsberg är möjligheten att stärka dessa två mål 

goda. En exploatering av Jakobsberg skulle då öka tillgängligheten till både grönområden och 

kulturarvet för allmänheten, vilket är ytterligare en stadsbyggnadsprincip som ska tas till 

hänsyn i den fysiska planeringen, det vill säga att inte försämra tillgången till grönområden. 

 

 

Figur 7 Flygplats med tillhörande flygtorn                        Foto: Johanna Knutsson 

 

Inom planprogrammet kommer en snabb busstrafik att anläggas (Stadsbyggnadsförvaltningen 

2017), vilket ytterligare stärker stadsbyggnadsprinciperna om att planera för ett balanserat 

transportsystem samtidigt som kopplingen till kommunen Hammarö ökar. En välutvecklad 

kollektivtrafik krävs för att motivera befolkningen att välja bort bilen i förmån för andra 

transportmöjligheter. Men det har även andra fördelar, då det går att ses från ett 

jämställdhetsperspektiv. Larsson och Jalakas (2014) menar att det finns en skillnad i män och 

kvinnors tillvägagångssätt vid resor. Det går att se att män reser längre sträckor och vid större 

utsträckning med bil medan kvinnor använder kollektivtrafik, men att de reser i samma 
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frekvens. En faktor till skillnad i tillvägagångssätt kan vara att kvinnor generellt har närmare 

till sin arbetsplats än vad män har vilket gör att män istället tar bil. Männen reser även på 

grund av sitt arbete till högre grad enligt Larsson och Jalakas (2014), medan kvinnor reser på 

grund av serviceärenden. Från detta perspektiv påverkar utbyggnaden av kollektivtrafik till 

och från Jakobsberg inte bara miljön och individers hälsa utan är en viktig del från ett 

jämställdhetsperspektiv.  

4.3 Ekologisk hållbarhet 

Även inom översiktsplanens visionsarbete, Livskvalitet Karlstad 100 000, finns det en 

ledstjärna som lyfter det ekologiska perspektivet, Den goda gröna staden (Karlstads kommun 

2012). Samma formulering finns sedan i den strategiska planen (Se Figur 6) med målet Den 

goda gröna staden (Karlstads kommun 2015b). Både ledstjärnan och målet har samma 

formuleringar med att Karlstad ska stå för en miljömässig hållbar tillväxt, och skapa positiva 

livsmiljöer. Grönområden, blomsterprakt och vattennära upplevelser ska erbjudas (Karlstads 

kommun 2012; Karlstads kommun 2015b). Att öka närheten till vatten finns även med i 

stadsbyggnadsprinciperna, vilket stärker denna princip. Detta mål och ledstjärna visar på ett 

tillväxtperspektiv där miljön och grönområden ska underlätta för tillväxt då det gröna ska 

stärka livsmiljöer individer vill bo och vara i. Det stärker även det övergripande visionsarbetet 

med livskvalité för kommuninvånarna. Grönska och natur ses därmed innehålla ett värde för 

människor, vilket Lisberg och Ouis (2014), Weimann (2017), Nordmalm et al. (1999) och 

Hartig et al. (2003) lyfter. Det är accepterat att grönområden är viktigt för människor, och bör 

bevaras i den framtida planeringen. 

 

Miljö- och klimatstrategin, som del av hållbarhetsstrategierna, är den strategi som ämnar att 

stärka den ekologiska hållbarheten. Denna del utgår från styrdokument översiktsplanen och 

den strategiska planen samt de 16 miljömålen (se Bilaga 4). Av de insatsområden som är av 

vikt är det (1.) Klimat och luft, som ämnar till att minska klimatpåverkan från 

transportsektorn. Detta är en klar återkoppling till stadsbyggnadsprinciperna som menar att 

kommunen måste planera för ett hållbart transportsystem. (2.) Natur och biologisk mångfald, 

där den viktigaste informationen relevant för denna studie är att ängs- och betesmark ska 

restaureras, bevaras och utvecklas. (3.) Mark, byggande och boende, där planeringen ska ge 

förutsättningar för hållbarhet, samt vara till hänsyn till natur (Karlstads kommun 2013a).  
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Genom arbetet med de olika dokumenten, översiktsplanen, den strategiska planen och den 

övergripliga visionen, har vikten av grönstruktur uppmärksammats. Även det nationella målet 

God bebyggd miljö (se Bilaga 4) belyser behöver av en grönstruktur för välmående för 

befolkningen, spridningskorridorer för djur samt klimatanpassning (Naturvårdsverket u.å). 

För att arbeta mer aktivt med en ekologisk hållbarhet, vilket är en koppling mot de 

internationella överenskommelser som ska bidra till en hållbar utveckling (Hägerhäll 1988), 

har kommunen därför valt att arbeta fram en grönstrukturplan som ska ge ytterligare 

planerings- och kunskapsunderlag för en stadsutveckling i tätorten. Viktigt att poängtera är att 

denna grönstrukturplan är under remiss och är därför inte representativ som 

planeringsunderlag än (Karlstads kommun 2017a). Dock skapar det en god idé över hur 

arbetet med grönstruktur kommer att ske i framtiden i den fysiska planeringen. Målet med 

Karlstads kommuns grönstrukturplan är följande punkter (Karlstads kommun 2017a. s.9): 

  

 Det ska finnas en sammanhängande grönstruktur inom staden som binds samman med 

omgivande landskap. 

 Det ska finnas god tillgång till bostadsnära park- och naturområden. 

 Det ska finnas ett varierat innehåll i våra parker och naturområden. 

 Karlstads gröna kulturmiljöer ska stärkas och synliggöras. 

 Grönstrukturen ska ses som en resurs för att förbättra stadsklimatet och mildra 

konsekvenserna av klimatförändringarna. 

 Karlstads ekologiska värdekärnor och spridningssamband ska värnas och utvecklas. 

 

Det går att skåda en tydlig koppling till de mål som finns i den strategiska planen och 

ledstjärnorna i översiktsplaneringen inom grönstrukturplanen, specifikt Den goda gröna 

staden och Attraktiv stad. Där framgår det att Karlstad ska erbjuda positiva livsmiljöer och 

närhet till natursköna områden (Karlstads kommun 2012; Karlstads kommun 2015b). 

Grönstrukturplanen blir därmed ett medel för att uppnå dessa mål, och går att vidarekoppla till 

vårt studieområde Jakobsberg. 

 

Grönstrukturplanen täcker enbart tätortsområden (Karlstads kommun 2017a) vilket gör att 

fokus ligger på staden. Detta förstärker en ojämn utveckling av kommunens mark och 

polariserar stad och landsbygd (Björling 2016). Kanske är det enklare att planera för 

grönstruktur på en mindre yta, men det lyfter även in Anderssons (2007) argument om att det 

finns skillnader i förvaltningen av grönstruktur vilket leder till en ojämn tillgång till 
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grönområden. Genom att Karlstads kommun enbart fokuserar på tätorten i sitt arbete med 

grönstruktur visar det även att den lokala planeringsnivån inte tar hänsyn till 

markanvändningsmönster eller samspelet mellan ekologiska funktioner över ett större 

geografiskt område vilket tillslutändan leder till att den biologiska sammansättningen varierar 

(Andersson 2007). 

 

Karlstad har flera grönområden och grönstrukturer som är viktigt att lyfta i planeringen av 

staden. Det aktiva deltalandskapet med Klarälvens förgrening mot Vänern, skogslandskapet 

som angränsar till tätorten som ger rekreationsmöjligheter och stadsparker som visar på 

estetisk, historisk identitet och rekreation, vilka alla är aspekter som är viktigt att lyfta i 

planeringen (Karlstads kommun 2017a). Förutom Jakobsbergsskogen och gröna stråk längst 

med älven benämns dock Jakobsberg inte vidare i denna plan (Karlstads kommun 2017b) trots 

de höga ekologiska värden som finns i området. Detta kan bero på att Jakobsberg ligger 

utanför tätortsgränsen men det går att ifrågasätta varför inte alla delar lyfts in. Har 

Jakobsbergsskogen fått en värdering på grund av dess stora sociala värde och de övriga 

delarna värderas mindre på grund av att området i framtiden ska exploateras? Arnstberg 

(2005) menar att natur- och miljövärden tas till hänsyn enbart om det innefattas av lagstiftning 

eller stark opinion, och de delar av Jakobsberg som tas med innefattas av just dessa delar. De 

känsliga naturvärdena i Jakobsberg får därmed ingen hög ställning. Genom en exploatering av 

Jakobsberg går det även att anta att tätorten kommer att växa för att inkludera Jakobsberg, 

vilket gör det viktigt att inkludera området i grönstrukturplanen.  

 

4.3.1 Jakobsberg ur ett ekologiskt perspektiv 

Detaljplaneringen och utvecklingen av Jakobsberg kommer med vissa begränsningar, främst 

på grund av att många av de känsligaste delarna av Jakobsberg kan ej planläggas på grund av 

svensk lagstiftning, där Miljöbalken (SFS 1998:808) och Sveriges 16 miljömål (se Bilaga 4) 

är viktiga verktyg för att nå en ekologisk hållbar framtid.  

 

Exempelvis är planområdet omringat av Klarälven gör det att ett strandskydd gäller, vilket 

hindrar att byggnation upprättas upp till 100 meter från strandkanten, för att både skydda 

viktig och känslig natur och för att säkerställa att allmänheten har tillgång till strandkanten. 

Det blivande naturreservatet och nuvarande Natura 2000-området för Klarälvsdeltat ingår till 

viss del i planområdet för Jakobsberg (Karlstads kommun 2015a). Genom närheten till 

Klarälven uppfylls stadsbyggnadsprinciperna om att öka vattennärheten, samtidigt som det 
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uppfyller det strategiska målet Attraktiv stad om att ge invånarna tillgång till vattennära 

områden. Detta visar att det finns en planeringssynvinkel som menar att naturen ska stödja 

mänskliga aktiviteter, men områden i närhet till vattnet skapar en vegetationsmosaik och 

våtmarkstyper vilket i sin tur leder till höga natur- och biologiska värden 

(Stadsbyggnadsförvaltningen 2015) som påverkas av mänsklig aktivitet i sin närhet. Det går 

även att koppla detta till Miljö- och klimatstrategi målet Natur och biologisk mångfald som 

menar att den ‘’biologiska mångfalden och naturens värde för friluftsliv ska bevaras och 

utvecklas’’ (Karlstads kommun 2013a. s. 18) som visar på konflikten mellan naturvärden och 

att människor vill få tillgång till dessa värden trots risken för skada. Genom att fylla på med 

jordmassor (Stadsbyggnadsförvaltningen 2015) påverkas naturvärden ytterligare, trots att det 

skulle hindra en översvämningsrisk.  

 

För att förstå de ekologiska konsekvenserna som en exploatering ger planområdet, Natura 

2000 och Klarälvsdeltat har Karlstads kommun anlitat konsultföretaget Calluna för att utreda 

effekterna. Av de arter som har identifierats i området är det 11 stycken som kommer att 

påverkas från en måttlig till en stor risk (se Figur 8). Främst är det olika typer av groddjur, 

fåglar och vissa blomväxter som påverkas genom att revir och häckningsmarker försvinner. 

Många av dessa är med i artskyddsförordningen och har en minskande population i Sverige. 

Groddjur är även fridlysta i hela Sverige (Sörensen 2016). Återigen är det lagstiftning som 

avgör bevarandevärdet av dessa kvalitéer, och inte att de har ett värde i sig att bevara. 

  

 

Figur 8 Ekologisk konsekvensbedömning Jakobsberg (Sörensen 2016. s. 34) 
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I den norra delen finns även Jakobsbergsskogen som håller både ett högt socialt värde och två 

olika biotopskydd och i södra delen en golfbana (Karlstads kommun 2015a), vilket 

återkopplar till den diskussion Arnstberg (2005) tar upp med att naturvärden är med som 

planeringsunderlag om den innefattas av lagstiftning eller stark opinion. Jakobsbergsskogen 

innefattas av både lagstiftning och en stark opinion vilket påverkar planeringen i och med att 

Jakobsbergsskogen till största möjliga mån ska bevaras enligt planbeskrivningen. Det 

underlag tjänstemän tagit fram om området visar de ekologiska värdena som existerar, vilket 

komplicerar en planeringsprocess (Karlstads kommun 2015a).  

 

Det som är speciellt med landskapet i Jakobsberg är de öppna gräsmarkerna som täcker större 

delen av området. Det ovanligt att det finns så stora och torra ytor i Sverige, vilket gör att det 

finns ett kommunalt, regionalt och nationellt intresse för bevarande (Sörensen 2016). Denna 

fina ängsmark har bildats genom slagning och har tillåtits att existera eftersom en exploatering 

av det gamla flygfältet inte har skett (Karlstads kommun 2015a). En framtida byggnation 

kommer ge stora konsekvenser då arean minskar och fragmenteras, vilket ger sämre 

levnadsförutsättningar för skyddsvärda arter (Sörensen 2016). Ängsmarken är även viktig för 

det djurliv som går att finna i Natura 2000-området, speciellt för de fågelarter som använder 

området som födosöksområde (Stadsbyggnadsförvaltningen 2015). Här visar det sig att den 

kommunala planeringen och de hållbarhetsstrategier som är framtagna inte alltid stämmer 

överens. Enligt hållbarhetsstrategi målet Natur och biologisk mångfald (Karlstads kommun 

2013a) ska ängs- och naturbetesmark restaureras då det finns små arealer av denna typ av 

mark i kommunen. Men i och med en exploatering av Jakobsberg kommer den ängsmark som 

skapats att påverkas till hög grad. Kommunens plan för att åtgärda detta är att flytta 

växtbäddar inom planområdet eller utanför för att kompensera eller ersätta de som försvinner. 

Gångstigar ska även anläggas för att styra rörelsemönster inom naturen 

(Stadsbyggnadsförvaltningen 2015), vilket då kopplar till Folkhälsostrategi målet Hälsosam 

samhällsplanering där den fysiska utformningen och närmiljön ska skapa förutsättningar för 

ett hållbart synsätt till natur- och kulturvärden (Karlstads kommun 2014). Vi ställer oss dock 

frågan är om denna kompensation är tillräckligt? Eftersom ängsmarken i Jakobsberg är så 

pass ovanlig och redan håller en hög kvalitet är det svårt att ersätta denna. De värden som har 

skapat har även gjort det under lång tid, vilket inte kan ersättas av andra växtbäddar hur enkelt 

som helst. Detta stärker vårt antagande om att Karlstads kommun planerar för att naturvärden 

när det innefattas av en stark opinion, och inte för att naturvärden har ett innestående värde i 

sig själv. Jakobsberg är idag svårtillgängligt, vilket gör att en exploatering ger en ökad närhet 
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till den kvarstående ängsmarken skapa en förståelse och sentimentalt värde hos befolkningen 

som gör att ytterligare exploatering stoppas. 

 

Även om Jakobsberg inte är med i Grönstrukturplanen finns det vissa delar av den som 

tillämpats på planeringen av Jakobsberg som vi kan se. Det blir en sammanhängande 

grönstruktur med Mariebergsskogen (Stadsbyggnadsförvaltningen 2017) och en ny form av 

kulturmiljö med ett varierat innehåll stärks och tillgängliggörs för invånarna i Karlstad.  

4.4 Reflektion 

Genom de olika planeringsdokument visar Karlstads kommun på en reflektion över tre olika 

perspektiven som krävs för att nå en hållbar utveckling. Dock visar både översiktsplanen, den 

strategiska planen och den övergripliga visionen att det finns skillnader i vilka perspektiv som 

får mer utrymme. Vad vi kan se är att Karlstads kommun fokuserar kring ett tillväxtperspektiv 

där det ekonomiska och sociala perspektivet kommer först och det ekologiska perspektivet 

ska underlätta och stärka de andra perspektiven. Enligt Persson och Persson (2015) är det 

ekologiska perspektivet det grundläggande av de tre, vilket öppnar upp för diskussionen 

huruvida Karlstad verkligen gör tillräckligt för att lyfta det ekologiska perspektivet i 

planeringen och visa att miljön har ett innestående värde i sig själv.  

 

Planeringen i Jakobsberg sätter de utformade hållbarhetsstrategierna i strid med varandra, 

vilket Brorström och Parment (2017) menar att det är svårt att i praktiken förena. Dels ska 

Livskvalitet uppnås för de som flyttar in, vilket innebär att det ska finnas en fungerande 

bostadsmarknad. Det finns en stor kapacitet i Jakobsberg att skapa bostäder för målet på en 

tillväxt med 700 personer varje år. Genom en planering av området kan en attraktiv 

boendemiljö skapas men planeringen av området skapar en komplex situation på grund av 

områdets förutsättningar för ett bostadsbyggande. Det är tydligt inom planeringen för 

Jakobsberg och inom de olika hållbarhetsstrategierna att det sker en konflikt mellan vad som 

är bäst för naturen och vad som är bäst för befolkningen, och dessa stämmer inte alltid 

överens. Sett till den översiktliga visionen och stadsutvecklingen i Översiktsplanen är det inte 

helt självklart att just Jakobsberg skulle vara det mest lämpade området.  

 

Från vårt perspektiv gör även den frekventa användningen av ordet stad i både målen och 

ledstjärnorna att det framstår som Karlstads tätort är i fokus och är därmed det viktigaste i den 
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fysiska planeringen, utvecklingen av kommunen och för visionsarbetet. Staden och stadslivet 

blir därmed normen och förutsätter att människor vill bosätta sig i staden, vilket gör att 

tätorten ligger i fokus. Arnstberg (2005) menar att urbanisering sätter stadslivet som norm, 

vilket även går att se att Karlstad gör i de fyra ledstjärnorna som är satta i översiktsplanen 

(Karlstads kommun 2012). Även grönstrukturplanen (Karlstads kommun 2017a) fokuserar 

kring tätortsområdet i Karlstad, vilket stärker antagandet att planeringen är centrerad kring 

tätorten och inte stadslandskapet. Genom att använda liknande benämningar i de olika 

planeringsdokumenten, exempelvis mellan den översiktliga visionen och målområdena i den 

strategiska planen, kan det vara svårt att särskilja dem.  
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5. Den politiska planeringen 

Genom arbetets gång har fyra intervjuer genomförts för att få en djupare förståelse kring 

effekterna av en exploatering av Jakobsberg, varför området är lämpligt att exploatera och hur 

det politiska arbetet har gått till. De följande teman som dykt upp är: 

 

 Konflikter mellan hållbarhetsperspektiven 

 Samarbete över gränser 

 Det politiska arbetet 

 Utvecklingen av Jakobsberg 

5.1 Konflikter mellan hållbarhetsperspektiven 

Vid intervjuerna har det framkommit att synen på de tre pelarna av hållbarhet skiljer sig åt 

men alla aspekter ska lyftas i en planering, vilket visar sig i de politiska styrdokumenten. 

 

Enligt Torbjörn Nilsson1 utformades den första visionen för Karlstad med ett 

tillväxtperspektiv, vilket Miljöpartiet motsatte sig. Han lyfter att det är problematiskt med en 

vision som enbart är tillväxtorienterad och som bara tänker på befolkningstillväxt då han 

menar att tillväxt är begränsad och kommer att stagnera. Han ifrågasätter även den globala 

befolkningsmängden och samtidigt bevara den biologiska mångfalden. Dock menar Nilsson 

att eftersom befolkningstillväxt sker globalt borde Sverige, Värmland och Karlstad ta sitt 

ansvar. Att ha en nolltillväxt på befolkningen i Karlstad blir därför inte självklart eftersom 

kommunen inte är isolerat från omvärlden, utan en befolkningstillväxt borde även då även 

tillåtas inom kommunen. Men det är då enligt Nilsson viktigt för Miljöpartiet att lyfta den 

sociala aspekten i den översiktliga visionen genom ordet livskvalité. 100 000 personer ska bo 

i staden, men dessa ska även trivas och må bra. Livskvalité handlar enligt Nilsson om en miljö 

som ger bra hälsa och trivsel, kulturliv, sociala förhållanden samt tillgång till natur.  

 

Nilsson menar att alla hållbarhetsaspekter får lika hög prioritet inom kommunen och genom 

hållbarhetsstrategierna har kommunen ett bra helhetstänk, men han menar även att när 

kommunen sätter upp mål så kommer det finnas tillfällen där de skär sig i varandra. Inom 

                                                           
1 Ordförande för Miljönämnden, politiker för Miljöpartiet, intervjuad den 25 april 2017. 



51 
 

planeringen blir det att lösa dessa målkonflikter på bästa sätt möjligt. Henrik Lindblom2 

menar att det handlar om att hitta balansen mellan att bevara en rimlig grönstruktur och 

samtidigt bygga för att nå de uppsatta mål. Per Anders Olsson3 menar att i planeringen måste 

det ske en konsekvensbedömning och effektbedömning och för Jakobsberg handlar det bland 

annat om att bedöma konsekvenserna av att fler människor rör sig i området och hur det 

påverkar de arter som finns i området. Sen finns det ytterligare en bedömning menar Olsson, 

vilket är att människor vill bo centralt. Han ser alltså exploateringen av Jakobsberg som ett 

förtätningsarbete.  

 

Konflikten blir då ofta mellan en bostadsplanering och den miljömässiga hållbarheten enligt 

Nilsson. Han menar att det finns flera sätt att dela upp en miljömässig hållbarhet - biologisk 

mångfald, mark, vatten, luft och klimat - men att göra tillväxt till det överordnade målet kan 

innebära att man inom planeringen börjar offra miljön och sociala faktorer. Nilsson menar 

därför att det är viktigt att vara kritisk mot det tillväxtfokuserade politiken, medan Lindblom 

diskuterar kring effekterna om kommuner inte fokuserar runt en tillväxt. Varje kommun har 

en självbevarelsedrift och jobbar inte kommuner med utvecklingen kommer de inte fram, 

menar han. Det handlar om en balansgång men skulle planeringen fokusera kring ett rent 

naturmiljöperspektiv skulle det inte ske någon exploatering och Sverige samt Karlstad skulle 

inte nå sitt mål om bostäder. Stadsbyggnadsperspektivet ingår dock i miljöperspektivet menar 

Lindblom, då miljö handlar inte enbart om natur utan även om vistelse- och kulturmiljö. 

Kester Gibson4 är på samma spår som Lindblom. Han anser att dessa två perspektiv inte 

behöver vara i konflikt med varandra. Vidare lyfter Lindblom problematiken med 

riksintressen som begränsar den kommunala planeringen bland annat med miljö- och 

kulturområden. 

 

En miljömässig hållbarhet måste inkludera både ekonomiska och sociala aspekter. Både 

Nilsson och Lindblom lyfter att bebyggelsen i Karlstad främst ska ske på skräpytor, bygga på 

höjden, använda befintlig infrastruktur och förtäta men samtidigt ha grönska i staden. Olsson 

menar dock att bygga på höjden är problematiskt på grund av Sveriges norra läge som skapar 

långa skuggor, samtidigt som Lindblom menar att det ibland inte finns andra alternativ än att 

                                                           
2 2e ordförande för Stadsbyggnadsnämnden, politiker för Liberalerna, intervjuad den 8 maj 2017. 
3 Tjänsteman för Stadsbyggnadsförvaltningen, intervjuad den 28 april 2017. 
4 Tjänsteman för Länsstyrelsen, intervjuad den 24 april 2017. 
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bygga på grönområden, att det helt enkelt inte går att komma ifrån. Han menar dock att om 

bebyggelsen måste ske på grönområden, ska dessa kompenseras med yta av bättre kvalité.   

 

Länsstyrelsen har här ett ansvar att övervaka detaljplaneringen i Karlstads kommun, för att 

säkerställa den långsiktiga planeringen. Gibson menar att det är sällsynt att de gör 

bedömningen att upphäva en plan, men att de ibland tvingas till det. Ett exempel är 

detaljplanen för Katrineberg i Karlstads kommun där de bedömde att bostadsbyggandet inte 

vägde tyngre än naturvärdena. Oftast blir problem och intressekonflikter lösta under 

planprocessens gång, menar Gibson. 

5.2 Samarbete över gränser 

Som det står ovan har Länsstyrelsen ett ansvar att övervaka detaljplaneringen i Värmland, för 

att nå en sammanhängande grönstruktur regionalt. Samarbete har därmed bedömts som 

nödvändigt, dock har våra informanter har olika åsikter över hur detta samarbete ska ske.  

 

Karlstads kommun har redan idag samarbete med kranskommunerna gällande ett ekonomiskt 

samarbete med Karlstads business region, vilket består av kommunerna Karlstad, Hammarö, 

Grums, Kil och Forshaga. Detta samarbete kommer naturligt eftersom dessa kranskommuner 

har gemensamma intressen, menar Nilsson. Det är ett nyskapande tänk att arbeta i ett sådant 

kluster, och även att föra in det i sitt visionsarbete som Nilsson menar är en möjlighet. 

Lindblom är dock av en annan åsikt. Han menar att det politiska arbetet att föra fram 

Karlstads business region har varit svårt, då han menar att det finns en magisk kommungräns 

på 100 000 invånare. Det spelar ingen roll att regionen har 135 000 invånare eftersom företag 

inte vill etablera sig i en kommun med en befolkning under 100 000. Alla svenska kommuner 

konkurrerar med varandra gällande företagsetableringar enligt Lindblom och då måste 

visionsarbetet vara att ha en tillväxt i befolkningen. Vidare menar Nilsson att Karlstad måste 

verka för deras befolkning, för Karlstadborna. Men att maximera Karlstads välfärd får inte ske 

på bekostnad av resten av världen eller på miljön. Att som politiker förstå hur deras beslut 

påverkar globalt är en utmaning enligt honom. 

 

I intervjun med Gibson framkom det att Karlstad kallade till ett möte med kranskommunerna 

för att öka samarbetet genom att skapa en gemensam bostadsmarknad. Lindblom menar att 

det finns ett nationellt mål att bygga 700 000 bostäder på 10 år, vilket gör att enbart Karlstads 
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andel ligger på 700 bostäder om året. Karlstad måste då verka för att utöka 

arbetsmarknadsregionen samt pendlingen, där målet ligger på att öka timmes 

pendlingscirkeln. Det ska möjliggöras för folk att bo i Karlstad och samtidigt jobba ute i länet, 

och tvärtom. Olsson lyfter att regionssamarbetet skulle kunna bli starkare, speciellt gällande 

kommunikationer. Avstånden mellan Karlstad, Kil, Grums och Kristinehamn kunde minskas 

med bättre kommunikationer. Även Nilsson diskuterar kollektivtrafiken och jämför 

kollektivtrafiksystemen Karlstadsbuss och Värmlandstrafik där han anser att Karlstad har 

lyckats bättre med att motivera invånarna att använda buss. Värmlandstrafik ska därmed 

organiseras om och få en striktare politisk styrning. Värmlands styrning kommer även att 

förändras till att bli en gemensam region, vilket kommer påverka politiska samarbeten.  

 

Lindblom säger dock att ett samarbete gällande grönstruktur inte ligger högt uppe på agendan, 

utan varje kommun bör sköta det på egen hand. Han har känslan av att Karlstad ligger i 

framkant när det gäller planering för grönstruktur i jämförelse med kranskommunerna. En 

anledning till det kan vara att kranskommunerna fortfarande har mycket grönområden och har 

därmed inte samma problem vid planeringen eftersom mark fortfarande finns tillgänglig. 

Nilsson är av samma åsikt, att det inte behövs någon samordning gällande grönstruktur 

regionalt. Först och främst behöver Karlstad göra en naturvårdsplan som täcker hela 

kommunens areal, inte bara tätorten, och här kan naturområden överlappa vid gränserna. 

Nilsson menar det att insatser för naturvård över gränser hamnar på Länsstyrelsens bord som 

sköter samordningen. Miljöarbetet måste skötas på varje politisk nivå - kommunal, regional 

och nationell - men att man inte behöver slå ihop enheterna. Enligt Lindblom är det redan idag 

en dragkamp mellan kommuner och Länsstyrelsen med planering. Nilsson fortsätter med det 

är bättre att fokusera på att uträtta, istället för att organisera om.  

5.3 Det politiska arbetet 

Nilsson beskriver att politikernas roll är att styra tjänstemännen åt det håll som stämmer 

överens med den översiktliga visionen för den kommunala framtiden. Den grundläggande 

riktlinjen i den kommunala planeringen är den politiska visionen Livskvalité Karlstad 100 

000. Oavsett politisk majoritet har befolkningsmålet på 100 000 överlevt och det generella 

arbetet både hos politiker och tjänstemän är att få Karlstad att växa. Lindblom beskriver 

Livskvalitet Karlstad 100 000 som en nödvändig vision för kommunens överlevnad. En 

befolkningsökning menar Lindblom kommer generera ökade skatteintäkter, något som är 
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avgörande för kommunens utveckling. Han menar att en kommun måste ha som ambition att 

vilja växa för att överleva, annars tenderar kommunen istället att stagnera. Olsson menar att 

en befolkningsökning kommer ske per automatik vid 100 000. Ökningen i sig kommer leda 

till en större ökning genom bostadsbyggande och barnafödsel. En större stad lockar helt enkelt 

mer än en mindre, enligt Olsson.  

 

Lindblom menar att det politiska arbetet ibland kan vara svårt, eftersom tjänstemännen som 

specialister ofta tar egna initiativ. Olsson menar dock att som tjänsteman är det inte hans jobb 

att besluta om frågor, utan endast att utfärda de frågor som är av allmänt intresse eller där det 

finns en politisk vilja. Den södra broförbindelsen lyfter han som exempel där det finns ett 

allmänt intresse och ett regionalt intresse att den byggs, trots att en byggnation kommer att 

påverka Natura 2000-området. Olsson menar även att i det rådande politiska klimatet är 

kommunen inte i en situation där de kan välja vart de ska bygga. Det finns ett större behov av 

bostäder än vad kommunen kan bygga i nuläget. På den nationella arenan finns det även 

röster som vill förenkla byggnation och exploatering. Han är av åsikten att kommunen har för 

högt exploateringstryck i vissa projekt, framförallt i centrumnära lägen. Det är ofta 

ekonomiska intressen som driver utvecklingen på privatägd mark där ägaren vill få ut det 

mesta av sin mark.  

5.4 Utvecklingen av Jakobsberg 

Enligt Gibson har Jakobsberg pekats ut som lämpligt för exploatering på grund av dess 

geografiska punkt. Läget nära centrum gör att Karlstadsbuss kollektivtrafik kan byggas ut 

samtidigt som Lindblom påpekar vikten av att inte svälla geografiskt. Han menar dock att 

Jakobsberg valts som stadsutvecklingsområde ut på grund av att det tidigare var en flygplats 

och att det finns en golfbana i området i nuläget. Jakobsberg skulle även ha bebyggts när 

flygplatsen lades ner, men en lågkonjunktur gjorde att det inte fanns en ekonomi för en 

exploatering. Han menar därför att den grönytan som finns idag existerar för att kommunen 

inte hade möjlighet att exploatera tidigare. Mer konkret menar Lindblom att de naturvärden 

som existerar finns för att den tillåtits att existera. Enligt Olsson har Jakobsberg valts ut som 

exploateringsområde eftersom marken är kommunal, vilket gör att det är enklare att styra 

utvecklingen, att planlägga för många bostäder och att bjuda in mindre aktörer in i processen. 
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Gibson lyfter flera anledningar till varför Jakobsberg är ett bra utvecklingsområde. Det finns 

en tro på området: att det kommer gå ihop ekonomiskt vid en exploatering och att människor 

kommer att vilja flytta dit. Han menar även att det går att få en bra blandning av bostäder som 

kan ge bra mötesplatser för både äldre och unga i närområdet. Både Gibson och Nilsson 

menar att närheten till tätorten gör att det finns ekologiska fördelar och en miljömässig 

hållbarhet. Gång-, cykel- och kollektivtrafik kan utvecklas vilket minskar biltrafik och 

utsläpp. Dock menar Nilsson att den bro som kommer byggas kommer öka trafikbelastningen 

i området samt generera högre bullernivåer. Detta är ett osäkert moment som riskerar ett 

ohållbart område. Gibson lyfter även att det finns utmaningar gällande naturförhållanden, men 

att exploatering och naturvärden inte behöver vara i konflikt med varandra. Från det politiska 

hållet nämner Nilsson att hans kollegor i nämnden bland annat lyfte frågan om pålning, vilket 

utökade planeringsunderlaget för tjänstemännen. 

 

Ur ett socialt perspektiv menar Gibson att bostadsområdet i Jakobsberg är rätt 

tillvägagångssätt för Karlstad att nå målet Livskvalitet Karlstad 100 000. Han menar att det 

finns ett behov av bostäder i Karlstad men genom exploatering är det viktigt att balansera 

bostadsbyggandet mot tillgången till grönområden. På östra Jakobsberg har tjänstemännen 

inom planeringen fått in fler bostäder än väntat samt kunna skapa en täthet mellan bostäderna 

vilket sparar plats för att behålla naturvärden och Natura 2000-området. Enligt Olsson är 

förhoppningen att bevara vissa delar på den mer känsliga västra sidan. Det finns en stor 

kapacitet för friluftsliv och rekreation i Jakobsberg och genom att utveckla området medför 

det även en ökad användning i närmiljön.  

 

Jakobsberg innehåller många olika typer av grönområden, vilket möjliggör för att skapa 

vistelsemiljöer och mötesplatser till många olika typer av människor. Gibson lyfter vikten att 

bevara de rekreationsmöjligheter som finns vid en exploatering, parallellt med att förbättra 

vistelsen i området. Olsson menar att förhoppningarna är att Jakobsberg ska anses som ett 

grönt område, men att det ligger på byggherrarna att göra gårdarna gröna. Ett 

tillvägagångssätt för att förbättra både vistelsen och naturvärden är skapa bättre förbindelser 

mellan Mariebergsskogen och Jakobsbergsskogen. Gibson ställer sig frågan hur planeringen i 

Jakobsberg ska utvecklas och samtidigt bevara de värden som finns.  

 

Vid exploatering av Jakobsberg är Gibson medveten om att det kommer att påverka de 

befintliga grönytor, något som även Lindblom också poängterar. Vad de båda informanterna 
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är överens om är vikten av att ersätta befintliga grönområden med nya och att höja kvalitén på 

de kvarstående grönytor. Enligt Olsson är ambitionen med detaljplanen för Jakobsberg att 

området ska utformas utan att söka dispens från strandskyddet. Människors vistelsemiljöer 

samt djurlivs boendemiljö ska förbli orörd till största möjliga mån. 
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6. Analys 

I detta analyskapitel presenteras den analys som är gjord utifrån sammankoppling av teori och 

empiri i form av intervjuer och de politiska dokumenten. Vissa teman sticker ut genom 

analysarbetet. Dessa är: 

 

 Karlstads attraktionskraft? 

 Förtätning eller stadsutglesning? 

 Hållbart planerande? 

6.1 Karlstads attraktionskraft? 

Urbanisering och tillväxt är begrepp som lyfts frekvent i teorikapitlet och det visar sig att 

detta även är något som våra informanter och de politiska dokumenten diskuterar. Både 

Nilsson och Lindblom menar att eftersom det sker en global urbaniseringsprocess borde det 

även tillåtas att Karlstads befolkning ökar, men inte bara att det borde tillåtas utan att Karlstad 

aktivt ska sträva efter att utöka invånarantalet. Detta kan dock vara något problematiskt i 

Sverige eftersom större delen av den svenska befolkningen redan bor i tätorter (Weimann 

2017). Det går därmed att göra antagandet att urbaniseringsprocessen har stabiliserats, vilket 

borde göra det svårt för svenska städer att stegra i befolkningsantal. Lindblom menar att varje 

kommun har en självbevarelsedrift och därför är tillväxt och en befolkningsökning viktigt för 

kommunens överlevnad, men eftersom majoriteten av Sveriges befolkning redan bor i tätorter 

enligt Weimann (2017), anser vi att konkurrensen om de svenska medborgarna hög. Olsson 

menar att en större stad har chans att locka nya invånare, vilket går att se i och med att den 

största koncentrationen av befolkningstillväxt har skett i Sveriges tre största städer (Weimann 

2017). Men det är även detta som gör att vi ställer oss frågan om Karlstad är tillräckligt stora 

för att vara en attraktionskraft då det ur ett företags- och arbetsmarknadsperspektiv har varit 

svårt att locka företag till Karlstad på grund av dess storlek, menar Lindblom. Enligt 

kommunens dokument beräknar Karlstad att större delen av nya invånare kommer från 

Värmland (Karlstads kommun 2012), vilket kan förklaras av det faktum att Karlstad är den 

största staden i regionen, men det går fortfarande att diskutera hur stor konkurrenskraft 

Karlstad har i relation till andra städer i landet. Olsson menar att Karlstad kommer att öka i 

befolkningsantal på grund av övriga demografiska aspekter än inflyttning, exempelvis genom 

barnafödsel, vilket är även något som Knox och McCarthy (2013) lyfter. De menar att det 
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finns flera anledningar till varför det sker en urbaniseringsprocess där demografiska 

förändringar är en aspekt. Dock menar Knox och McCarthy (2013) att det främst är 

ekonomiska incitament som driver på urbanisering, samt omgivningens uppfattning om 

stadens innehåll och möjligheter vilket då ställer frågan hur Karlstad uppfattas enligt Knox 

och McCarthys (2013) resonemang. Karlstads befolkningsantal ökar enligt kommunens 

prognos och statistik (Karlstads kommun 2015b), vilket tyder på att Karlstad har en viss 

attraktionskraft. Att befolkningsökningen sker på bekostnad av övriga länet förstärker dock 

den ojämna regionala utvecklingen (Knox & McCarthy 2013; Björling 2013), och säger inget 

som Karlstads attraktionskraft utanför Värmlands län. Detta bekräftar vad Björling (2016) 

menar är ett skört stadslandskap, då Karlstads strävan efter tillväxt och befolkningstillväxt 

förstärker skillnaderna mellan stad och landskap. 

 

Varken bland de politiska dokumenten eller majoriteten av våra informanter har haft en kritisk 

åsikt om tillväxt, förutom Nilsson och till viss mån Olsson. Det finns därmed en acceptans av 

att Karlstad ska växa, trots den problematik urbanisering skapar (Knox & McCarthy 2013). 

Det stora fokuset ligger på den ekonomiska tillväxten, vilket Knox och McCarthy (2013) 

menar är för att urbanisering är driven av ekonomiska förändringar. En ökad 

befolkningsmängd kommer att generera ökade skatteintäkter, en attraktivitet för 

företagsbildningar samt resurser av mänskligt kapital som Porter (1995) lyfter. Arnstberg 

(2005) menar att majoriteten av de ekonomiska incitamenten finns i staden, vilket gör att 

Karlstads kommun måste fokusera på tätorten i sin planering av ekonomiska skäl. Detta kan 

vara en anledning till varför staden lyfts frekvent i de politiska dokumenten, men det kan även 

göra att omgivande landsbygd inte uppmärksammas i debatten.  

 

De politiska dokumenten som Karlstads kommun (2012) har tagit fram visar på att Karlstad 

vill skapa en attraktiv stad som ska locka till sig fler invånare. Då våra informanter anser att 

en befolkningsökning är önskvärd måste kommunen verka för att skapa ett socialt hållbart 

samhälle som är till för Karlstadborna. Det finns alltså underförstått att tillväxt och 

befolkningstillväxt är väsentligt för kommunen och det kommer gynna hela kommunen samt 

medborgarna. Vad vi dock inte kan se varken från de politiska dokumenten eller från våra 

informanter är en diskussion kring de negativa sociala effekter en tillväxtorienterad politik 

kan ge. Exempelvis menar Andersson (2005) att en urbaniseringsprocess skapar ett behov att 

distansera sig från omgivningen och då kan de offentliga utrymmena genomgå en 

förslumningsprocess eftersom invånarna slutar bry sig om sin omgivning enligt Arnstberg 
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(2005). Genom Folkhälsostrategin (Karlstads kommun 2014) diskuteras vikten av att ha en 

hälsosam samhällsplanering som skapar möten och främjar integration. Detta visar att 

kommunen vill skapa ett samhälle där invånarna möter varandra och slutgiltigen bryr sig om 

varandra och sin omgivning. Det externa målet En stad för alla (Karlstads kommun 2015b) 

visar även att Karlstad vill skapa ett samhälle som är socialt hållbart, men även ett samhälle 

som är till för mångfald. Men det är detta som Andersson (2005) menar skapar ett behov att 

distansera sig från omgivningen, då det blir för många sinnesintryck för individen.  

 

Att skapa mötesplatser har även varit en viktig del av planeringen för Jakobsberg 

(Stadsbyggnadsförvaltningen 2017) men som Olsson nämner måste byggherrarna förvalta de 

mötesplatser som kommunen skapar, samt att invånarna måste känna en emotionell koppling 

till området som gör att de vill sköta och ta hand om sin närmiljö. Detta anser vi dock är något 

som är svårt att planera och styra från kommunalt håll. I och med en urbaniseringsprocess 

påverkas den lokala politiken (Knox & McCarthy 2013), vilket gör att planeringen av staden 

kan komma att påverkas med allt fler privatpersoner och företag inblandade i politiken. 

6.2 En förtätningsprocess i Karlstad? 

Enligt de stadsbyggnadsprinciper (Karlstads kommun 2012) som kommunen jobbar med 

framgår det att förtätning är idealet. Weimann (2017), Grundström (2014) och Björling (2016) 

menar att kommuner ofta använder förtätning i sin planering då detta planeringssätt har fått en 

framskjuten position inom diskursen. Genom vår analys går det dock att ifrågasätta om 

exploateringen av Jakobsberg är ett förtätningsarbete. Enligt stadsbyggnadsprinciperna 

(Karlstads kommun 2012) ska planeringen utgå från en vattennärhet samt försäkra tillgången 

till grönområden, något som utvecklingen av Jakobsberg gör. Arnstberg (2005) menar att 

stadsutglesning i en svensk kontext sker på grund av att folk vill leva nära natur och 

Jakobsberg har därmed flera av de kvaliteter som efterfrågas. Jakobsberg ligger även utanför 

vad Karlstads kommun definierar som tätortsområdet, vilket gör att Jakobsberg kan ses som 

en förort till stadskärnan som Arnstberg (2005) menar är en växande del av en 

stadsutglesning. Men eftersom det inte finns en klar definition av en stadsutglesning finns det 

olika åsikter kring vad för exploateringsprojekt som kvalificeras som en utglesning. Större 

delen av Jakobsberg är dedikerad för bostadsbyggande, men det finns även planer på 

kontorsverksamhet, centrum och dagligvaruhandel. Duany et al. (2000) samt Arnstberg 

(2005) menar att en utglesning av staden är oundviklig speciellt för Karlstad som är en 
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växande stad och då kan förorter vara ett hälsosamt tillskott. Eftersom Jakobsberg genom sin 

närhet till centrum och genom infrastruktursatsningar kommer troligtvis gynna centrumkärnan 

kan utvecklingen av Jakobsberg ses som en del av den hälsosamma ny-traditionella staden 

(Duany et al. 2000). 

 

Även våra informanter lyfter att en stadsutglesning är oundviklig i Karlstad men specifikt 

Lindblom påpekar vikten av att inte svälla geografiskt. Dock kan vi se att det finns flera 

områden utanför tätortsområdet som är utpekade med stadsutvecklingspotential i 

Översiktsplanen (Karlstads kommun 2012) vilket visar att Karlstad inte enbart fokuserar på 

förtätning. Men eftersom dessa områden angränsar till tätorten anser vi att dessa kan komma 

att tillhöra tätorten vid en exploatering, därmed expanderar tätortsområdet. Erixon och Ståhle 

(2008) menar att det en vedertagen princip att maximera rymligheten i utkanten av staden, 

vilket då stämmer överens med anledningen Arnstberg (2005) lyfter till varför folk vill flytta 

ut från centrum, för att bosätta sig nära naturen. Även de politiska dokumenten lyfter att 

naturnära lägen skapar ett attraktivt boendeområde.  

 

Både Gibson och Olsson menar att det finns ett större behov av bostäder än vad Karlstad i 

nuläget kan producera vilket gör att kommunen inte är i en situation där de kan välja vart de 

kan bygga. Detta blir en motsatt planeringssituation från det sköra stadslandskapsbegreppet 

Björling (2016) använder. Här finns det en marknad över bostadsbyggande inom kommunen, 

och det är realistiskt att Karlstads kommun strävar efter en befolkningsökning. Från våra 

informanter får vi veta att den kommunala samverkan ökar inom länet. Gibson lyfter fram 

potentialen om en gemensam bostadsmarknad, men det som ligger högst uppe på agendan 

verkar vara arbetsmarknadsregionen. Att använda begreppet stadslandskap stämmer då in för 

att beskriva den växande regionen där vardagliga aktiviteter överskrider administrativa 

gränser. Det är även inte förvånande att det redan finns en arbetsmarknadsregion mellan 

kommuner i Värmland, då det är ekonomiska möjligheter som driver på urbanisering (Knox 

& McCarthy 2013). Olsson menar att det ofta är ekonomiska incitament som ligger till grund 

för en stadsutveckling och Jakobsberg är ett ekonomiskt gynnsamt område att exploatera. 

Eftersom marken för Jakobsberg är kommunal är det även enklare att styra tillväxtarbetet.  

 

Arnstberg (2005), Sugandi Permana et al. (2015) och Artibise (2016) menar att den största 

ekologiska effekten av en stadsutglesning är att det blir en miljömässig degradering, vilket 

Olsson menar är en konsekvens som helt enkelt får accepteras och hanteras. Från vår intervju 
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med Lindblom kan vi göra tolkningen att detta är helt enkelt en konsekvens av den tillväxt 

som Karlstad upplever och något som får accepteras. Detta visar att ekonomiska värden har 

ett stort inflytande över planeringen och enligt våra informanter måste det ske en tillväxt för 

att kommunen ska överleva. Enligt Jim (2004) kan dock en snabb urbanisering och tillväxt 

påverka den miljömässiga planeringen, vilket går att skåda i Jakobsberg. Nilsson menar att 

göra tillväxt till det överordnade målet kan innebära att kommunen börjar offra det ekologiska 

perspektivet och i Jakobsberg offrar kommunen den ovanliga ängsmarken i förmån för den 

snabba tillväxten. Likt forskningen över Rhode Islands landskap (Novak & Wang 2004) 

innebär detta att det kommer ske en fragmentering av landskapet (Sörensen 2016). Men till 

skillnad från Rhode Island kommer arealen för sällsynta livsmiljöer att minska inom 

kommunen och det återstår att se om kvalitén för resterande grönområden kommer att öka. 

Novak och Wang (2004) menar att kvalitetsökning har skett på grund av ledningen, vilket göt 

att det ställer krav på ledningen inom Karlstads kommun att de återstående grönytornas 

kvalité ökar. 

 

Jakobsberg är även inte det enda området inom kommunens gränser där ekologiska och 

ekonomiska värden ställs emot varandra, något som kan ge bakslag. I området Katrineberg 

som kommunen ville utveckla ställdes de ekologiska värdena mot de ekonomiska värdena där 

kommunen ville här driva projektet trots en negativ påverkan på naturen. Som Brorström och 

Parment (2017) menar är det svårt att förena de olika dimensionerna för hållbar utveckling, 

vilket bevisas av exploateringen av både Jakobsberg och Katrineberg. Olsson menar att 

exploateringsgraden inom Karlstad i vissa fall är för hög för att säkerställa en hållbar 

utveckling, vilket visar att tillväxt och det ekonomiska perspektivet kommer först i den 

fysiska planeringen. Här visas även vikten av den regionala samordningen och kontrollen som 

Länsstyrelsen ger för att säkerställa en ekologisk hållbar utveckling.  

 

Olsson klassificerar exploateringen av Jakobsberg som ett förtätningsobjekt på grund av dess 

närhet till centrum och det är därför området får en attraktivitet. Men närheten till centrum är 

enbart en aspekt till varför utvecklingen kan ses som ett förtätningsarbete. Enligt de 

karaktärsdrag som definierar en kompakt stad kommer exploateringen ge en hög densitet 

bland bebyggelsen men även en funktionsblandning samtidigt som kollektivtrafik och 

infrastruktur kommer uppmuntra till promenad och cykling. Hesselgren (2013) lyfter två olika 

typer av förtätning, gluggförtätning och stadsutveckling, och det går tydligt att se att 

exploateringen av Jakobsberg följer mönstret av en stadsutveckling. Hesselgren (2013) menar 
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att invånarnas livskvalité kan förändras vid en exploatering, och det är därmed återigen viktigt 

att kommunens ledning ser till att den sociala kvalitén inom området ökar. Som Sugandi 

Permana et al. (2015) menar handlar förtätning om att optimera landanvändning, och 

Jakobsbergs exploateringsgrad är hög. I detaljplaneringen har tjänstemännen lyckats få in mer 

bostäder än tidigare planerat och det är enligt Olsson viktigt att skapa en täthet mellan 

bostäderna för att bevara de viktiga naturvärden som finns i området, vilket då motsäger 

Erixon och Ståhles (2008) antagande om att rymligheten ökar i periferin. 

 

Förtätning, trots de positiva aspekterna, kommer med många problem för att uppfylla alla tre 

hållbarhetsdimensioner, speciellt när det kommer till den sociala aspekten. Som Rubbrecht 

och Byrne (2014) menar ställer en urbaniseringsprocess press på de formella grönområdenas 

förmåga att möta de boendes rekreations- och välbefinnande behov och med byggnationen av 

Jakobsberg medför en ökad befolkningsmängd i närmiljön. Den redan välanvända 

Jakobsbergsskogen kommer få en ökad rörelse, men ängsmarken kommer bli mer tillgänglig i 

och med en exploatering. Detta gör att grönområden och dess hälsosamma effekter (Lisberg 

& Ouis 2014; Hartig et al. 2003; Weimann 2017) kommer vara ännu mer tillgängligt för 

Karlstadborna. Genom en befolkningsökning i Jakobsberg kommer det driva på Karlstad 

heterogenitet (Andersson 2005) samt skapa förändringar i det urbana systemet (Knox & 

McCarthy 2013). Att undersöka de sociala effekterna av exploateringen av Jakobsberg är 

svårt att göra enligt Brorström och Parment (2017). 

6.3 Hållbar, tillväxtorienterad planering? 

Karlstads kommun (2012) har utformat sin vision för staden, Livskvalitet Karlstad 100 000, 

vilket visar på ett tydligt perspektiv av en social hållbarhet och en tillväxtvilja. Nilsson menar 

att livskvalité handlar om sociala aspekter som hälsa, trivsel, kulturliv, sociala förhållanden 

och tillgång till natur. Grönstruktur betyder alltså mycket för de sociala aspekterna av 

samhället enligt Nilsson och Karlstads kommun. Som tidigare skrivet finns det många 

positiva sociala aspekter kring grönska (Lisberg & Ouis 2014; Hartig et al. 2003; Weimann 

2017), och det är tydligt att Karlstads kommun och dess ledning uppmärksammar dessa 

aspekter. Det är dock inte tydligt vilken tillvägagång kommunen kommer att ta för att säkra 

tillgången till grönområden. Det beskrivs i planeringsdokumenten att det är av vikt att bilda 

mötesplatser inom detaljplanen (Stadsbyggnadsförvaltningen 2017) men som Olsson menar 

att även att det är viktigt att byggherrarna tar hand om skötseln av dessa mötesplatser. Det 
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krävs alltså mer för att skapa trygga mötesplatser och skötsel av naturområden än kommunal 

planering. Genom att skapa mötesplatser får befolkningen en samlingspunkt, vilket skulle 

kunna motverka det segregeringsmönster Duany et al. (2000) och Artibise (2016) diskuterar. 

Detta säger dock ingenting om tillgången till grönområden då det kräver den fysiska 

strukturen skapar en känsla av säkerhet (Weimann 2017; Flemming et al. 2015).  

 

Den fysiska strukturen är inte enbart viktig för att det ger invånarna tillgång till grönområden, 

utan för att säkerställa att den ekologiska dimensionen uppfylls. Som tidigare skrivet kommer 

det ske en fragmentering av landskapet och Andersson (2007) är en av forskarna som menar 

att den fysiska planeringen är ett viktigt medel för att stärka och visa hänsyn till 

sammankopplingen mellan grönstrukturer. Specifikt inom infrastrukturplaneringen för 

Jakobsberg går det att se att infrastrukturen får en högre prioritering jämfört med det lokala 

ekosystemet. Det går dock att se att det kompenseras i och med sammankopplingen av 

ekosystem främst mellan Jakobsbergsskogen och Mariebergsskogen vilket kommer ge 

effekter på flora och fauna. Även om infrastruktursatsningarna kommer medföra vissa 

ekologiska svårigheter kan detta val även medföra positiva effekter. 

 

De politiska dokumenten (Karlstads kommun 2013b, 2013a; Karlstads kommun 2012) samt 

våra informanter menar att transportmöjligheterna måste öka inom kommunen, främst 

möjligheterna för hållbart resande genom kollektivtrafik. Arnstberg (2005) menar att genom 

stadsplanering och infrastruktursatsningar kan folk motiveras till att pendla längre och både 

Olsson och Nilsson lyfter att det regionala samarbetet gällande kollektivtrafik måste bli 

starkare och få en bättre politisk styrning för att skapa bättre möjligheter för kollektivtrafik. 

Sugandi Permana et al. (2015), Gudipudi et al. (2016) och informanterna Gibson och Nilsson 

menar alla att växthusgaser kommer att minska genom en utökad kollektivtrafik och tätare 

transporter.  

 

Det är inte enbart ett regionalt samarbete inom kollektivtrafik som behöver stärkas utan det 

diskuteras om en regionförstoring via en arbetsmarknadsregion och bostadsmarknad. Ett 

samarbete mellan kommuner kommer generera en ekonomisk fördel. Vikten av att utöka 

regionen och samarbete på grund av ekonomiska aspekter visar sig tydligt bland våra 

informanter då speciellt Lindblom och Nilsson för en diskussion kring detta. De lyfter även att 

det regionala samarbetet med grönstruktur är onödigt trots att Andersson (2007) menar att det 

är viktigt att koordinera planeringen av grönstruktur eftersom den kommunala planeringen 
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påverkar ett stort geografiskt område, vilket går att se i Jakobsberg. Djurlivet och fåglar följer 

inte administrativa indelningar och genom att exploatera Jakobsberg påverkas djurlivet över 

ett område som är större än Karlstads kommun. Detta visar den aspekten som Andersson 

(2007) menar är att den lokala planeringsnivån inte tänker på hur de ekologiska funktionerna 

samspelar med varandra över ett regionalt perspektiv. Det har framkommit att ängsmark är 

ovanligt i Sverige (Sörensen 2016) och ändå kommer Jakobsbergs ängsmark att exploateras 

vilket visar att det kommunala intresset för befolkningsökning och tillväxt är viktigare än ett 

regionalt och nationellt intresse. Lindblom menar även att vissa riksintressen hindrar och 

begränsar den kommunala planeringen, vilket ytterligare stärker vårt antagande av att det 

kommunala perspektivet kommer först för politikerna i kommunen. Även om Nilsson menar 

att tillväxten i Karlstad inte ska negativt påverka världen globalt, vet han inte hur hans beslut 

som politiker påverkar resten av världen.  

 

Vi har även märkt att det finns också en bristande förståelse över hur kranskommunerna 

hanterar sin naturvård. Lindblom menar att kranskommunerna har större tillgångar till 

naturområden än vad Karlstad har, vilket vi ser skapar en ojämn tillgång till grönstruktur inom 

regionen som Andersson (2007) diskuterar. I PBL (SFS 2010:900) framgår det att planeringen 

ska främja regionala förhållanden samt säkerställa nationella intressen men från våra 

informanter kan vi dra slutsatsen att de kommunala intressena kommer först och att Karlstads 

kommun ska verka för Karlstadborna, inte för nationen om det inte gäller bostadsmålet. Det är 

kanske även denna intressekonflikt mellan det lokala och regionala som gör att kommunen 

inte vill ha ett regionalt samarbete med kranskommunerna. För att kunna möta Karlstads 

tillväxt behöver kommunen kontroll över sin egen mark utan att andra kommuner får 

inflytande. Enligt Nilsson är det redan en dragkamp mellan kommunen och Länsstyrelsen 

över miljöarbetet och det går att anta att konflikterna skulle öka vid ett utökat samarbete 

mellan kranskommunerna. Men det visar dock att den ekonomiska hållbarheten är i prioritet i 

det regionala samarbetet.  

 

Arnstberg (2005) menar att det finns två infallsvinklar över miljösynen i planeringen. Det ena 

är att sätta de ekologiska värdena över tillväxt och det andra sättet är se natur som ett underlag 

för planeringen. I Karlstad är det tydligt att natur ses som ett underlag för tillväxt och det 

sociala perspektivet. Detta visar sig i hållbarhetsstrategierna (Karlstads kommun 2013a, 

2013b, 2014) där natur inte har ett innestående värde i sig själv utan ska användas för att 

stödja rekreationsmöjligheter, skapa attraktionskraft och skapa attraktiva boendemiljöer. 
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Erixon och Ståhle (2008) menar att det behöver skapas ett beroendeförhållande i relation till 

staden och grönstruktur, vilket även våra informanter är av åsikten att tillväxt och 

exploatering inte behöver stå i motsats till miljöperspektivet. Men det går att tyda att fokus 

ligger på de sociala och ekonomiska fördelarna natur kan ge. Persson och Persson (2015) 

menar att alla resurser kommer från de ekologiska värdena vilket gör att kommunen måste 

exploatera för att kunna dra nytta av den natur som finns i kommunen.  

 

Våra informanter lyfter att en miljömässig hållbarhet inkluderar ekonomiska och sociala 

aspekter, men att miljö även handlar om vistelse- och kulturmiljöer. Inom planeringen för 

Jakobsberg diskuterar våra informanter om de ekonomiska och sociala fördelarna av en 

exploatering och menar att det får bli en avvägning mellan de bra och dåliga ekologiska 

konsekvenserna som kommer ske. Enligt vår åsikt kommer dock de ekonomiska och sociala 

aspekterna först i den fysiska planeringen för Karlstads kommun.  

 

Som Brorström och Parment (2017) menar är det svårt att i praktiken sammanföra de tre olika 

dimensionerna av hållbar utveckling. Med exploateringen av Jakobsberg finns det för- och 

nackdelar till för var och en av dimensionerna och därmed omöjligt att skapa en utveckling 

som är helt hållbar. 
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7. Slutsatser 

Detta kapitel kommer att behandla de frågeställningar som ställdes tidigare i arbetet, samt en 

diskussion kring själva studien och arbetet som genomförts. De rubriker som är av vikt är: 

 

 Resultat 

 Framtida forskning 

 Kritisk reflektion 

7.1 Resultat 

Genom teori, empiri och analys har vissa slutsatser kunnat dras och genom dem går det att 

besvara det syfte och frågeställningar som ställdes i början av studien. För att återkoppla är 

syftet att undersöka konflikten mellan en stadsplanering som både vill exploatera och bevara 

grönområden, vilket har gjorts genom en fallstudie över Jakobsberg. Det går tydligt att se att 

det finns en konflikt i Jakobsberg mellan bostadsplaneringen och naturvärden som finns i 

området. Här har Karlstads kommun fokuserat kring att bevara vissa grönområden inom 

planprogrammet men det kommer ske en exploatering av ovanliga naturvärden. 

 

Vid frågan Hur ställer sig politiker och tjänstemän kring en exploatering av grönområden? 

går det att se att både politiker och tjänstemän inte motsätter sig en exploatering av 

grönområden då det är svårt att komma ifrån i vissa fall. Det visar sig både bland våra 

informanter och inom de politiska styrdokumenten att förtätning är idealet, men Karlstad står 

inför en bostadsbrist och mark behöver därmed tas i anspråk för att möta behovet. Att 

grönområdet bebyggs får helt enkelt accepteras men de är medvetna om de skadliga 

effekterna exploatering av grönområden kan ge. 

 

Vid besvarandet av frågeställningen Får grönstruktur en prioritet i en tillväxtorienterad 

planering? ser vi att det sker en viss prioritering av grönstruktur både inom planeringen för 

Jakobsberg och Karlstad i stort, men det går att skåda att tillväxt kommer först i planeringen. 

Det visar sig i teorin att grönområden, grönstruktur, natur och miljö kan komma att bli 

påverkade när en kommun har som ambition att växa, vilket visar sig i Jakobsberg. Enligt 

planeringsunderlag kommer grönstrukturen och naturvärden påverkas vid en utveckling men 

det är tydligt att de ekonomiska och sociala incitamenten väger tyngre. Relationen mellan en 
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biologisk mångfald och grönstruktur är tydlig och genom planeringen för Jakobsberg har vi 

sett att exploateringen inte nödvändigtvis tar hänsyn till de rörelsemönster som finns hos djur 

eller sammankopplingen av ekosystem om det finns. Det finns dock en naturlig förklaring till 

det. Genom en tillväxtorienterad politik har Karlstads kommun har inte mycket till val då 

bostadsbyggande kräver mark och den stora förloraren blir tyvärr naturen. Bilden vi har fått 

av våra informanter är att natur finns för att vi tillåter den finnas, exempelvis Jakobsberg där 

grönskan har växt för att Karlstads kommun ur ett ekonomiskt perspektiv inte har haft någon 

möjlighet att exploatera tidigare.  

 

Gällande frågan Vilken plats får hållbarhet i fysisk planering? är det tydligt att när de tre 

hållbarhetsperspektiven sätts i relation till varandra krockar dessa när tjänstemän och politiker 

strävar efter att skapa den hållbara staden. Genom teori har vi lärt oss att tre dimensioner ska 

uppfyllas för att nå en hållbar utveckling men att synen på det ekologiska perspektivet inom 

planering kan skilja sig åt. Samtliga informanter och de politiska styrdokument som legat till 

grund för den här studien lyfter det ekologiska perspektivet som något positivt men inte 

nödvändigt. Natur och miljö ses istället som ett underlag för det sociala och ekonomiska 

perspektivet där det ekonomiska perspektivet, i och med den tillväxtorienterade politiken, 

kommer först inom den fysiska planeringen. 

7.2 Framtida forskning 

Genom arbetets gång har funderingar kring vem staden planeras för uppstått. I 

Översiktsplanen (Karlstads kommun 2012) lyfter kommunen att de vill attrahera studenter, 

människor med konkurrenskraftig kompetens och besökare. Den vidare forskningen kan då 

syfta till att undersöka hur detta står sig i relation till Karlstads kommuns mål om att skapa en 

stad för alla (Karlstads kommun 2015b) och vad detta innebär för Jakobsbergs och dess 

närområden.   

 

Eftersom Jakobsberg som bostadsområde ännu inte är byggt vore det intressant att undersöka 

det slutgiltiga resultatet och se hur effekterna blev efter en exploatering. Vår studie är 

fokuserat på den politiska planeringen, men det vore även spännande att se hur övriga 

intressenter - byggherrar, organisationer och allmänna diskursen - påverkar stadsplaneringen 

kring miljövård och grönområden. 
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I diskussion med informanterna och genom teorin har den kommit fram att det regionala 

perspektivet i den lokala planeringen kring grönstruktur saknas. Det vore därför bra att 

studera hur kommuner samverkar med grönstruktur i Sverige. I de politiska dokumenten lyfts 

de tre pelarna av hållbarhet, men det vore intressant att studera vilka av de tre 

hållbarhetspriniciperna som väger tyngre i fysisk planering. Både i styrdokumenten samt i 

tyngre i praktiken. 

7.3 Kritisk reflektion 

Vi kunde i ett tidigare skede reflekterat mer kring vilka nämnder som kunde ha varit bra att 

lyfta in i arbetet. Vi gjorde tidigt bedömningen att Stadsbyggnadsnämnden och Miljönämnden 

vore lämpliga val, men efter diskussion med våra informanter hade även Teknik- och 

fastighetsnämnden varit ett bra tillskott. Detta för att denna nämnd ansvarar för utveckling, 

förvaltning och drift av kommunens mark. 

 

Under den sista intervjun, med politikern från stadsbyggnadsnämnden, var det svårt att hitta 

en avskild plats att hålla intervjun. Valet landade på Karlstad CCC då det skulle vara lugnare 

än på många andra offentliga platser. Trots det var det vid vissa tillfällen ganska högljutt och 

ledde till pauser i intervjun, vilket gjorde att det naturliga flytet avbröts.  

 

Vi fick i början av studien intrycket att Länsstyrelsen hade fler åsikter och invändningar till 

utvecklingen och planeringen av Jakobsberg, men under intervjutillfället med Kester Gibson 

framstod det som om Länsstyrelsen var positivt inställd till exploateringen. 

 

Med en tidsbrist gjordes även valet att ha intervjuerna tidigt i processen. Dock gjorde det att 

vi inte riktigt hade tiden att läsa de politiska styrdokumenten som kunde ha varit bra underlag 

vid intervjutillfällena.  

 

Validiteten kunde även ha stärkts i arbetet med fler informanter. Speciellt om vi även hade 

intervjuat politiker i opposition till sittande majoriteten. Det skulle ha gett oss olika perspektiv 

att lyfta gällande politiska beslut.  
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Bilaga 1 - Nyckelbegrepp 

Biotopskyddsområde → Ett biotopskyddsområde är en skyddsform för framförallt mark- eller 

vattenområde som är mindre än 5 hektar och som utgör livsmiljö för hotade djur- eller 

växtarter eller som i övrigt är ett särskilt skyddsvärt naturområde (SFS 1998:808 kap 11).  

 

Ekosystemtjänster → Enligt Naturvårdsverket definieras ekosystemstjänster som de produkter 

och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till samhällets och människans 

välbefinnande (Svedlindh 2016). 

 

Förtätning → En optimering av landanvändning (Sugandi Permana et al. 2015). 

 

Grönområde → Enligt Nationalencyklopedin (u.å.a) är grönområden den park- och 

naturmark i städer som främst är avsedd för rekreation och friluftsliv. 

 

Grönstruktur → Enligt Karlstads kommun (2017) är grönstruktur de naturområden som 

hänger samman och bildar en helhet. 

 

Naturreservat → Ett område som ska skydda, återställa eller nyskapa värdefulla natur- och 

livsmiljöer för skyddsvärda arter (SFS 1998:808 kap 7 4 §). 

 

Naturvård → Enligt Naturvårdsverket handlar naturvård om att bevara, skydda och förvalta 

naturlandskapet, naturresurser och den biologiska mångfalden för att möta människors behov 

idag och i framtiden (Svedlindh 2016).   

 

Stadsutglesning → Saknas en vedertagen definition men i en europeisk kontext handlar det 

om att människor vill leva utanför stadskärnan, främst nära natur (Arnstberg 2005). 

 

Strandskyddsområde → En svensk lagstiftning som ska trygga förutsättningarna för 

allemansrättslig tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv 

på land och i vatten (SFS 1998:808 kap 7 13 §).  

 

Urbanisering → Handlar om en hög koncentration av människor (Ståhle 2008) där det finns 

en ekonomisk, etnisk och kulturell heterogenitet (Andersson 2005).  
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

För politiker och tjänstemän 

 

Intervjuguiden är uppbyggd av olika teman. Dessa ska vara en utgångspunkt för att låta 

informanten själv bidra med kunskaper och åsikter. 

 

Bakgrundsinformation 

Vad har informanten för bakgrund och erfarenheter? 

 

Den översiktliga visionen kring Karlstad 

 Hur är tankarna kring stadsutvecklingen i Översiktsplanen?  

 Varför har Jakobsbergs valts ut till ett utvecklingsområde - framför andra områden? 

 Är det fortfarande relevant att välja Jakobsberg efter att en grundligare undersökning? 

 

Hur är tankarna kring Livskvalitet 100 000?  

 Hur går en ökad urbanisering ihop med ett hållbart Karlstad? 

 Varför är det viktigt med ett ökat befolkningsantal? 

 Går det att nå livskvalitet till 100 000 invånare? 

 

Hur är tankarna kring Grönstrukturplanen? 

 Planen är under konstruktion. Vilka åsikter är det som lyfts? 

 Hur ska planen arbetats med i detaljplanering? 

 

Miljöperspektiv kontra stadsbyggnadsperspektiv 

Vad tänker du på när de hör de olika perspektiven? 

 

Vilket perspektiv kommer först i stadsplaneringen? 

 

I mycket av teorin diskuteras begreppen förtätning och urban sprawl. I översiktsplanen anses 

förtätning vara eftertraktat. Ändå sker en utbredning av Karlstad. Hur ska tjänstemän tänka 

vid planering där nya bostadsområden byggs?  
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Jakobsberg 

Områden innefattas av översvämningsrisk, stora miljöingrepp vid exploatering samt viktiga 

biotoper och Natura 2000 och strandskydd.  

 

Varför Jakobsberg framför andra områden? 

 

Vilka olika åsikter har lyfts vid en planering? 

 

Vilka aspekter har inte lyfts? 

 

Ur ett hållbarhetsperspektiv (socialt, ekonomiskt och ekologiskt) - vilka effekter kommer en 

exploatering kring Jakobsberg ge? Fördelar och nackdelar kring en exploatering? 

 

Ett ökat slitage är att förvänta sig vid en exploatering kring Jakobsberg - hur har detta arbetats 

med i planeringen? 
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Bilaga 3 - Informationsbrev 

Vid en tidigare kontakt har du gett ditt godkännande att medverka i en intervju gällande 

tillväxt och naturområden i Karlstads kommun. Du har valts ut på grund av din expertis och 

ledande roll gällande studiens syfte och metod. Deltagandet är frivilligt och samtycket kan 

dras tillbaka när som helst utan anledning. 

 

Studien heter Tillväxt kontra natur5 och syftet är att undersöka paradoxen mellan en 

stadsutveckling som både vill exploatera och bevara grönstruktur. Metoden utgår från en 

fallstudie över Jakobsberg och en semistrukturerad intervju kommer att genomföras. Under 

intervjun kommer följande teman behandlas: 

 

Bakgrundsinformation 

 Den översiktliga visionen kring Karlstad 

 Miljöperspektiv kontra stadsbyggnadsperspektiv 

 Jakobsberg 

 

Intervjuerna kommer att spelas in efter medgivande för att sedan transkriberas för att på så vis 

kunna analyseras. Materialet kommer att behandlas med största möjliga konfidalitet.  

 

Detta examensarbete genomför av Johanna Knutsson och Daniel Forseth som den avslutande 

delen av Samhällsplanerarprogrammet för Karlstads Universitet vilket kommer ge en 

kandidatexamen i kulturgeografi.  

 

Vill du ha mer information över studien eller ta del av slutresultatet kan du kontakta Johanna 

Knutsson; 0763071733, jakn_93@hotmail.com eller Daniel Forseth; 0705765039, 

daniel.nacka@gmail.com. 

 

Med Vänlig Hälsning 

 

Johanna Knutsson och Daniel Forseth. 

  

                                                           
5 Här har rubriken ändrats efter informationsbrevet skickades till informanterna. 
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Bilaga 4 - Miljömål 

För att främja en hållbar utveckling har Sveriges riksdag tagit fram 16 miljömål som ska vara 

uppfyllda till 2020 (Naturvårdsverket u.å.): 

 

1. Begränsad klimatpåverkan 

2. Giftfri miljö 

3. Ingen övergödning 

4. Hav i balans samt levande kust och skärgård 

5. Ett rikt odlingslandskap 

6. Ett rikt växt- och naturliv 

7. Frisk luft 

8. Skyddande ozonskikt 

9. Levande sjöar och vattendrag 

10. Myllrande våtmarker 

11. Storslagen fjällmiljö 

12. Bara naturlig försurning 

13. Säker strålmiljö 

14. Grundvatten av god kvalitet 

15. Levande skogar 

16. God bebyggd miljö 

 

Av dessa är det enbart skyddande ozonskikt som kommer att uppfyllas (Naturvårdsverket 

u.å.). 
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Bilaga 5 - Planprogram för Jakobsberg 
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Bilaga 6 - Arbetsfördelning 

 

Sammanfattning: Johanna skrev dessa. 

 

Kapitel 1. Inledning: Johanna skrev bakgrund och disposition, resterande del skrevs av 

Johanna i diskussion med Daniel.  

 

Kapitel 2.  Teori: Skrevs till större delen av Johanna men Daniel har gjort inslag. 

 

Kapitel 3. Metod: Likvärdigt arbete av båda. 

 

Kapitel 4. Politiska dokument: Planeringsunderlag från de olika källorna skrevs av Johanna 

samt större delen av analysen också men Daniel har även jobbat med den. 

 

Kapitel 5. Den politiska planeringen: Båda skrev i denna del. 

 

Kapitel 6. Analys: Johanna skrev denna del. 

 

Kapitel 7. Slutsatser: Daniel fokuserade på resultatet, medan vidare forskning och kritisk 

reflektion skrevs av Johanna. 

 

Intervjuerna skedde gemensamt och båda var närvarande. 

 

Intervjuguide: Delat ansvar och utformades genom diskussion sinsemellan och godkändes av 

handledare. 

 

Informationsbrev: Skrevs av Johanna. 

 

Daniel genomförde 3 av transkriberingar men på grund av besvär med att höra vad den sista 

informanten sade ingrep Johanna och vi samarbetade med den. 


