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Sammanfattning  

Det är allmänt känt att det sker en kontinuerlig ökning av världens befolkning och följden av 

detta är att städer växer kraftigt. Det medför en förtätning i stadskärnan och som en 

konsekvens sker en konflikt mellan grönstrukturen och nybyggnationer. Varje kommun 

strävar efter tillväxt och balansen för hållbar tillväxt är subtil och det är här intresset för 

uppsatsen grundar sig. 	

Uppsatsens syfte är att undersöka hur stor plats grönstrukturen får i planeringen av Karlstads 

stadskärna. För att besvara syftet studeras förtätningens olika utmaningar, samt hur 

ekocentrism och antropocentrismens etiska synsätt uttrycks i planeringen. Synsätten skapar en 

förståelse för hur och för vem stadsrummet planeras för. Det finns en skildring i planeringen 

där antropocentrismen under en längre tid kritiseras av ekocentrismen. Det har genomförts en 

kvalitativ metod för att besvara syftet och frågeställningarna. En dokumentanalys har utförts, 

samt en gruppintervju med representanter från Karlstads kommun. Resultatet om 

grönstrukturen i centrum visar sig ha många likheter mellan de olika metoderna, vilket ökar 

uppsatsens trovärdighet.	

I samband med att staden förtätas minskar gaturummet och det leder till att det skapas en 

konflikt mellan olika aktörers intressen för platsens användning. Aktörer har ett stort intresse 

av en hög ekonomisk tillväxt och det innebär att grönskan värderas lägre i planeringen mot en 

hållbar stadsutveckling till skillnad från bostäder, verksamheter och parkeringsplatser. 

Grönstrukturen saknar riktlinjer i planeringen, vilket gör att grönskan är svår att motivera när 

samhällsplaneringen styrs av en antropocentrisk syn. Sammanfattningsvis skapar det 

svårigheter när grönstrukturens plats ska motiveras i Karlstads växande stad.	

 

 

Nyckelord:  	

Ekologisk hållbar utveckling, grönstruktur, ekologisk infrastruktur, förtätning, 

antropocentrism 



 

Abstract 

It´s commonly known that there is a continuous increase of the world´s population and the 

consequence of this is that cities are growing rapidly. This means a densification in the center 

of the city and a consequence of this is a conflict between the green structure and the new 

construction. Each city seeks for growth and the balance for sustainable development is subtle 

and this is where the essay found its interest. 	

The purpose of the essay is to look over how big influence the green structure gets in the 

planning of Karlstads city. In order to answer the purpose, the various challenges of the 

densification are studied, as well as how ecocentrism and anthropocentrism ethical approach 

is expressed in the planning. The approach creates an understanding of how and for whom the 

urban space is planned. There is a depiction in the planning where anthropocentrism has long 

been criticized by ecocentrism. A qualitative method has been implemented to answer the 

purpose and the questions. A document analysis has been performed, as well as a group 

interview with representatives from Karlstads kommun. The result of the green structure in 

the city proves to have many similarities between the different methods, which increases the 

credibility of the essay.	

In connection with the city being densified, the street space decreases and this leads to a 

conflict being created between the various developers interests for the use of the space in the 

city. Developers have an interest in high economic growth and this means that the greenery is 

valued lower in the planning for sustainable urban development, unlike housing, businesses 

and parking spaces. The green structure lacks guidelines in the planning, which means that the 

greenery is difficult to justify when the planning of society is governed by an anthropocentric 

view. In summary, it creates difficulties when the location of the green structure must be 

motivated in Karlstad's growing city. 
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Förord  

Uppsatsen är skriven av Josefin Lund och Johanna Damberg, två studenter vid Karlstad 

universitet. Studien är skriven på B-nivå och innefattar 7,5 hp. Författarna har arbetat 

tillsammans genom hela arbetet, för att nå bästa möjliga resultat. 	

	

Inledningsvis vill vi tacka vår handledare David Scott, som har gett oss vägledning under 

arbetet. Vi vill också rikta ett stort tack till intervjupersonerna som kommit med värdefull 

information och delat med sig av sin erfarenhet!	
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1. Inledning  

Städers grönstruktur i Sverige hade sin början sent 1900-tal innan städer förtätades, vilket 

gjorde att grönstrukturen inte konkurrerade med stadens andra komponenter i den fysiska 

planeringen. Stadsparker och grönytor planerades in i ett nätverk, som bidrog till att 

grönstrukturen integrerade med människans rörelsemönster. Lemes De Oliveira (2017) hävdar 

att på senare tid har även forskning visat att människan påverkas positivt av närhet till 

grönskan.	

Sättet människor ser på planeringen påverkar hur staden utformas för att uppnå en hållbar 

utveckling, där synsättet antropocentrismen under en längre tid präglat 

stadsplaneringen. Antropocentrism speglar en människocentrerad syn, där naturen i en viss 

utsträckning har ett instrumentellt värde för människan. En annan syn på planeringen tog form 

vid namn ekocentrism, som ansåg att naturen hade ett egenvärde och borde få mer inflytande i 

planeringen. Ekocentrismen växte fram som ett motstånd till antropocentrismen för att 

förändra sättet att se på grönskan. Vad som definierar en hållbar planering skiljer sig därför 

mellan vilket synsätt människan har. 	

Karlstads kommun arbetar med en grönstrukturplan och vill likt många andra kommuner nå 

en hållbar tillväxt. Hållbar tillväxt är ett stort begrepp som innehåller många olika aspekter av 

hållbarhet. Både politiker och exploatörer strävar efter tillväxt i staden. De ytorna som inte är 

bebyggd i staden har en potential för exploatering och det är de ytorna som hamnar i konflikt 

med grönstrukturen. Det är bland annat här synsätten speglar hur kommuner väljer att planera 

för den hållbara staden. När fler människor koncentrerar sig på en gemensam yta ökar 

grönskans betydelse ytterligare, då större städer medför en ökad stress på människan. 

Konflikten mellan tillväxt och grönstrukturens betydelse skapar frågor som, för vem staden 

planeras för? Karlstads kommun har en strävan efter att planera för en hållbar tillväxt, där 

både miljön och ekonomisk tillväxt ska stå i fokus utan att slå ut varandra. 	
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1.1 Bakgrund  

Gunnel Forsberg (2013) skriver i boken Planeringens utmaningar och tillämpningar att 

samhällsplaneringens fokus ligger i att planera för en god utveckling i städer. Det finns olika 

behov och motiveringar till varför individer väljer att bosätta sig i städer och det gör att staden 

måste vara en mångfunktionell plats. Politiska antaganden ska integreras i 

samhällsplaneringen och fungera som ett ramverk för stadsplaneringens utveckling (Forsberg 

2013). Marcus Johansson och Abdul Khakee (2009) hävdar att vad som definieras som ett 

attraktivt område och hur man skapar hållbar stadsplanering styrs av människans levnadssätt, 

samt vad som värdesätts i gaturummet. Människors efterfrågan styr aktörers uttryck i 

planeringen, där aktörers huvudsyfte är att uppnå ekonomisk tillväxt, vilket gör att den 

ekologiska tillväxten blir påverkad. Det blir en social process, där rumsliga praktiker som 

tillväxt och hållbar utveckling samverkar eller hamnar i konflikt med varandra (Johansson & 

Khakee 2009).  

Forsberg (2013) menar att hållbarhet och miljöfrågor har fått ändrade innebörder och därefter 

har obalans på lokal nivå observerats. Ur ett ekologiskt perspektiv är det centralt att grönskan 

finns kvar i städer, då den är en väsentlig faktor för luftkvaliteten och bullernivån i staden. 

Det har utförts tidigare forskning kring det aktuella ämnet för att förstå sambandet mellan 

förtätning och grönska på den lokala nivån. Forskning av Naturskyddsföreningen (1999) 

lyfter det Gunnel Forsberg nämnde om att begrepp har fått en annan innebörd och att det finns 

en svårighet att planera för människans olika definitioner av hållbar utveckling (Nordmalm et 

al. 1999). Ett centralt begrepp i uppsatsen är grönstruktur som definieras i boken Så byggdes 

staden skriven av Cecilia Björk, Lars Nordling och Laila Reppen (2018). De förklarar 

grönstruktur enligt:  

Grönstruktur kan bestå av naturmark, parker, koloniträdgårdar, kyrkogårdar, 
stränder och bostadsträdgårdar. Den gröna strukturen är dels offentlig grönska 
som parker och gatuträd, dels privat i bostadsområden eller villaträdgårdar. 
(Björk et al. 2018, s. 44) 

Författarna fortsätter att beskriva att begreppet grönstruktur har sitt ursprung i Sveriges 

utveckling av samhällsplanering och under senare delen av 1960- talet började man se en 

tydligare grönstruktur i planeringen. Stadsparker och grönytor var inte längre isolerade från 

varandra och planeringen av grönskan i städer fick en annan mening. Det planerades i gröna 
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nätverk för att skapa en bättre stadsmiljö för människor samt den biologiska mångfalden. I 

uppsatsen används begreppet grönstruktur flitigt och därför bör det förtydligas. I studien 

syftar begreppet på all form av grönska i staden. Grönstrukturen ger ett nätverk av grönska i 

staden som bidrar till ett bättre gaturum för både människan och den biologiska mångfalden. 

Grönskan var under en längre tid inte en del av Sveriges stadsplanering och har satt sin prägel 

i städers centrum, likt Karlstad (Björk et al. 2018).	Karlstads kommun (2016) skriver att de 

arbetar på lokal nivå med deras vision om 100 000 invånare som antogs av 

kommunfullmäktige januari 2008. Kommunen vill uppnå en hållbar tillväxt och målet om att 

bli en större stad ska bidra till en attraktiv stad för människor. Livskvalitet Karlstad 100 000 

är grunden för planeringen i kommunen och stöds med de fyra ledstjärnorna; en attraktiv stad 

som växer, en stad för alla, den goda gröna staden och en kommun i gott skick (Karlstads 

kommun 2016). Karlstads kommun (2018) skriver i deras stadsmiljöprogram under 

övergripande mål att ”Människan och det mänskliga perspektivet ska alltid vara i fokus och 

vara vår utgångspunkt vid förändringar” (Karlstads kommun 2018, s. 3).	

	
	

1.2 Problemformulering  

Likt många andra kommuner i Sverige vill Karlstads kommun växa. De har ett mål att nå 100 

000 invånare, vilket skapar en problematik när bostäderna i stadskärnan inte räcker till. Vad 

händer med grönskan i en stad om fler byggnader tillkommer? Uppsatsens mål är att 

undersöka hur Karlstads kommun tänker kring förtätning och grönstrukturen i centrum. Det 

aktuella ämnet diskuteras ständigt i samhällsplanering och likaså bland invånare. Konflikten 

mellan att bevara grönska eller bygga bostäder berör och väcker starka åsikter hos människor. 

Forskare har uppmärksammat grönskans påverkan på individnivå, där människan och 

djurlivet har diskuterats, vilket styrker att uppsatsen är relevant i dagens samhälle.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur stort utrymme grönstrukturen får i planerandet av 

Karlstads centrum. 	

• Hur ser Karlstads kommun på grönstruktur i samband med den förtätning som ska 

ske?   

• I vilken omfattning får etiska synsätt uttryck i planeringen? 

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka grönstrukturens plats i stadsplaneringen och hur människor 

kan värdesätta grönskan annorlunda. Det finns en vikt i att förstå kopplingen mellan den 

enskilda livsmiljön och den globala arenan för att lösa miljöproblematiken. Hur individer 

väljer att driva frågor kring hållbar utveckling hamnar i slutändan på etiskt ställningstagande. 

Det påverkar planeringens utformning och behöver ses på lokal nivå, där uppsatsen kommer 

att undersöka grönskans svårigheter i stadens centrum. Problematiken med grönstrukturens 

plats skapas när gaturummet är begränsat, vilket vanligtvis sker i en förtätad stad. Uppsatsen 

begränsas till Karlstads innerstad för att undersöka hur de ställer sig till planeringen av 

grönstruktur. 	
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2. Tidigare forskning  

Det finns ingen tydlig riktlinje för hur grönstrukturen ska gestaltas i stadens gaturum. Tidigare 

forskning visar den tydliga vikten av grönstrukturens positiva och negativa aspekter i 

stadsplaneringen. 

	

2.1 Grönstrukturens påverkan på människan	

Forskning visar på att människor är i behov av grönstruktur och speciellt i städer, vilket har en 

betydande grund till uppsatsen. Cong Gong och Changjuan Hu (2016) skriver i sin 

avhandling The way of constructing green block´s ecogrid by ecological infrastructure planni

ng om en studie som studerade europeisk urban infrastruktur och dess ekosystem. Där 

grönstruktur i städer skapar harmoni och bidrar till människors hälsa samt välmående. När fler 

människor bosätter sig i städer påverkas fler av grönstrukturens effekter (Gong & Hu 2016). 

Forskningen visar att grönstrukturen borde ha en viktig plats i gaturummet. 

Boken Green wedge urbanism skriven av Fabiano Lemes De Oliveira (2017) beskriver hur 

människor har anammat grönstrukturen i städer. Lemes De Oliveira (2017) stödjer Gong 

och Hu´s (2016) avhandling, där De Oliveira menar att grönstrukturen har en lugnande effekt 

på människan och är den största orsaken till varför människor attraheras till grönska. 

Forskningen visar att stress kan minska hos människor som vistas i grönområden. Lemes De 

Oliveira ser även positiva effekter av korta vistelser i grönområden. Det som han observerat 

är att desto större en stad är, desto mer stress och på så vis får grönstrukturen en ännu 

viktigare innebörd i stadskärnan (Lemes De Oliveira 2017). I samband med att Karlstads 

kommuns invånarantal växer, ökar också stressen i kommunen och grönstrukturen får en 

tydligare påverkan på människor. Studierna ger en motivering till att grönstrukturen borde ha 

en tydlig plats i stadskärnan för att skapa ett bättre stadsrum för invånarna. Lemes De Oliveira 

(2017) belyser även en studie som gjorts i Sveriges städer, där forskare konstaterat att 

människor som bor 50 meter från ett grönområde besöker det tre till fyra gånger i veckan. Om 

en individ har ett avstånd på 1000 meter till grönska besöks grönområdet en gång i veckan, 

enligt den undersökning Lemes De Oliveira redogör. Avståndet till grönskan är en viktig 
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faktor till hur ofta människor visats i ett grönområde. Det stödjer att grönskan i stadskärnan 

ska vara utspridd för att fler människor ska ta del av grönstruktur (Lemes De Oliveira 2017). 

	

2.2 Platsen i gaturummet	

Gong och Hu (2016) skriver att grönstrukturen i städer påverkar också hållbar utveckling, där 

växter bidrar till renare luft och svalka. Den ekologiska infrastrukturen i städer har ett viktigt 

rumsligt mönster för översvämningsreglering, rekreation, estetik och kulturskydd, där det 

tillsammans påverkar människans upplevelse av omgivningen. Deras avhandling 

uppmärksammar också att den ekologiska infrastrukturen inte prioriteras i planläggningen av 

städer. Grönstrukturen är en bidragande faktor för den hållbara utvecklingen och får en 

avgörande roll vid städers tillväxt (Gong & Hu 2016). Lemes De Oliveira (2017) hävdar att 

planeringen av den ekologiska infrastrukturen har under en längre tid inte haft en plats i 

gaturummet. Samtidigt som det sker en ökad förståelse av grönstrukturens innebörd, får städer 

en problematik att planera annorlunda i gaturummet.  

Lemes De Oliveira (2017) fortsätter att förklara skildringen i planeringen, 

där antropocentrismen under en längre tid har kritiserats av ekocentrism. Synsättet ser 

tillskillnad från antropocentrism ett egenvärde i den gröna infrastrukturen och det innebär att 

människan inte behöver gynnas. Den gröna infrastrukturen möjliggör för ekosystem att agera 

i samma rumsliga miljö. Grön infrastruktur kan öppna upp för isolerade arter och skapar en 

mobilitet (Lemes De Oliveira 2017). De ökade klimatförändringarna ger grönstrukturen en 

viktigare roll och speciellt i en större stad när kraftigare väder inträffar. Det som Gong och Hu 

(2016) fått fram av sin forskning visar att det under en längre tid funnits en antropocentrisk 

syn vid planering av städer. Det förklarar också Fabiano Lemes De Oliveira (2017) 

beskrivning att ekocentrismen är ett motstånd mot antropocentrismen (Gong & Hu 2016; 

Lemes De Oliveira 2017). 

“No net loss” (NNL) beskrivs i Safeguards for enhancing ecological compensation in 

Sweden skriven av Niak Sian Koh, Thomas Hahn och Claudia Ituarte-Lima (2017). Begreppet 

togs fram av Europeiska Unionen (EU) för att uppmuntra till att bevara ekosystem. Det 

gjordes för att kompensera för människans påverkan på naturen och tillåta den biologiska 

mångfalden att föröka sig istället för att utarmas (Koh et al. 2017). När det sker tillväxt i 

städer observeras den biologiska mångfalden i många fall på landsbygden och inte i 
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stadskärnan. Det stöds av ovanstående forskning där grön infrastruktur i städer varit låg och 

planeringen har reglerats av antropocentrismen. Ecosystem services in cities: Towards the 

international legal protection of ecosystem services in urban environments skriven 

av Aysegül Sirakaya, An Cliquet och Jim Harris (2017) kartlägger hur städer främjar och 

bevarar ekologisk tillväxt samt att det är lika viktigt i städer som på landsbygd. Det också i 

förhållande till hur människan påverkas av ekologisk tillväxt, då allt fler flyttar in till städer 

(Sirakaya et al. 2017). Det är relevant att förstå hur och för vem man planerar. När den 

förståelsen finns, kan olika synsätt på planeringen observeras. Kulturgeografen David Harvey 

(2011) har i sin bok Ojämlikhetens nya geografi belyst teorin om urbaniseringen och staden. 

Där han menar på att vi idag ser staden som en aktör och att den urbana processen är en 

konstant verkande kraft. Harvey (2011) vill istället beskriva det som en social process, där 

människor interagerar med varandra i den rumsliga miljön med olika intressen och mål. Det 

bidrar till en byggd miljö, där sociala processer styr utformningen. Det resulterar i en 

utformning där människan känner sig gynnsam i gaturummet och planeringen för grönstruktur 

anpassas därefter. Människans synsätt vid planeringen blir därför en bidragande faktor till 

varför staden är uppbyggd som den är (Harvey 2011). 

Uppsatsen bygger vidare på den tidigare forskningen genom att undersöka hur Karlstads 

kommuns synsätt influerar planeringen av grönstrukturen i en förtätad stad. Vikten av närhet 

till grönska i städer är bevisat och uppsatsen studerar hur kommunen väljer att inkludera 

grönskan i planeringen mot en hållbar utveckling. 
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3. Metod  

Uppsatsen har använt sig av en kvalitativ metod för att undersöka hur Karlstads kommun ser 

på grönstrukturen i stadskärnan. Det har utförts en dokumentanalys och en gruppintervju för 

att besvara frågeställningarna, samt för att skapa en bredare förståelse för grön infrastruktur i 

de centrala delarna av Karlstads kommun. 	

Det har genomförts en kvalitativ intervju om Karlstads grönstruktur, vilket är uppsatsens 

primärkälla. Syftet med uppsatsen kräver en viss öppenhet i intervjufrågorna för att 

representanterna ska tala fritt från egna erfarenheter och tankar om verksamheten. I intervjun 

med Karlstads kommuns tjänstemän ställdes planerade frågor i samband med improviserade 

frågor för att få ett utvecklande samtal, se Bilaga 1. Intervjun var semistrukturerad för att ge 

representanterna möjligheten att diskutera utifrån deras upplevelser samt intresse om 

grönstrukturen. Dessutom handlar semistrukturerade intervjuer om hur ett problem gestaltar 

sig, vilket stämmer in på studiens syfte om grönstruktur i Karlstads centrum (Esaiasson et al. 

2017). Det har dessutom utförts en dokumentanalys av kommunens offentliga handlingar, för 

att skapa kunskap om ämnet grönstruktur i Karlstad. Dokumentanalysen styrker primärkällan, 

vilket ökar uppsatsens trovärdighet (Esaiasson et al. 2017). 

I kapitlet behandlas studiens urval och hur uppsatsens data har samlats in för att styrka att 

bestämmelser behandlats korrekt enligt GDPR. Bearbetning och forskningsetik finns också 

med i kapitlet för att redogöra hur materialet har bearbetats och visa på urvalets etiska 

dilemman.  	

	

3.1 Urval	

Urvalet föll naturligt in i ett traditionellt snöbollsurval när vi kontaktade Karlstads kommun. 

Vår kontaktperson kopplade oss vidare till våra intervjupersoner som arbetar med Karlstads 

grönstrukturplan (Bryman 2018, s. 504). Representanterna har kunskap och erfarenhet om 

grönstrukturen i Karlstad centrum, vilket gör dem representativa i uppsatsens urval för att 

besvara syftet och frågeställningarna. 	
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Den kvalitativa metoden utfördes i en gruppintervju med två kvinnliga representanter från 

Karlstads kommun. Det bidrog till en ökad diskussion om ämnet med fler åsikter och 

ingående resonemang om grönskan i centrum. Uppsatsen fick ett djupgående resultat och 

dynamiken mellan intervjupersonerna gav ett mer utförligt svar (David & D Sutton 2016).	

Vi var två personer som intervjuade för att skapa en balans i intervjuns utformning och för att 

förhindra luckor i intervjun som stöds av Jan Trost (2010) bok Kvalitativ intervju. Intervjun 

fick en bredare informationsmängd, då vi hade olika följdfrågor och tankar under intervjuns 

händelseförlopp. Tidigare studier visar att kvinnor och män skiljer sig i vissa 

ställningstaganden angående planering. Kvinnor tenderar att visa en större moralisk 

skyldighet och ett större ansvar för miljön. Att endast intervjua kvinnliga representanter från 

Karlstads kommun påverkar uppsatsens material och innehåll. Det kan handla om vad 

människor värdesätter och hur individer reflekterar kring problem som ska hanteras 

(Johansson & Khakee 2009).	

Uppsatsen ska skapa en förståelse för grönstrukturens plats i Karlstads centrum och 

Tingvallastaden är en del av Karlstads centrala innerstad, vilket lämpar sig till uppsatsens 

syfte. Dokumentet redogör visionen för Tingvallastadens utveckling. Representanternas 

åsikter stöds av policydokumentet och det skapade ett djup i uppsatsen. Det medför att det 

representanterna uttryckte under intervjun överensstämde eller motsattes med kommunens 

uppfattning av grönstrukturen, vilket innebär att representanternas åsikter speglar kommunens 

verklighet. En dokumentanalys av Karlstads kommuns offentliga handlingar speglar hur de 

som organisation arbetar och visar på deras etiska grundsyn (Bryman 2018).	

	

3.2 Datainsamling 

Intervjun har spelats in med en diktafon för att få ett större material att analysera. Vi upplevde 

att diktafonen var till hjälp i samtalet med representanterna. Det bidrog till att det var enklare 

att följa med i samtalet och bättre följdfrågor kunde ställas. Att avlyssna intervjun vid 

bearbetningen av resultatet bidrog till korrekta citat, åsikter och reflektioner av 

representanterna. En nackdel med användandet av diktafonen var den ojämna 

ljudupptagningen som bidrog till att materialet var svårt att avlyssna och analysera (Trost 

2010). Den data som skapades av den kvalitativa intervjun fanns lagrad i Sony TCM-20DV 

diktafon. Mikrofonen hade en dålig upptagning och det blev i vissa sekvenser svårt att 
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analysera datan. När representanterna upplevdes osäkra i sitt svar pratade dem tystare och allt 

har inte kunnat analyserats med den ljudupptagningen som fanns på diktafonen och stöds 

därav med anteckningarna. Avståndet till diktafonen varierade mellan personerna i samtalet, 

vilket bidrog till en sämre ljudupptagning och skapade svårigheter under transkriberingen av 

den insamlade datan (David & D Sutton 2016). Materialet från intervjun har avlyssnats flertal 

gånger och tillsammans med anteckningar för att få en övergripande förståelse för 

representanternas etiska ställningstaganden av grönstrukturen (David & D Sutton 2016). 

Dokumentanalysen utfördes efter gruppintervjun för att samla in sekundärdata av relevans 

kopplat till intervjun. En analys av ett dokument kan tolkas annorlunda i förhållande till 

författaren och det kan påverka vilket material uppsatsen innehåller (Bryman 2018). 

Insamlingen av dokumentets material analyserades med hjälp av teman för att hitta samband 

med intervjun, för att undvika ett spretigt material och skapa relevans i den insamlade datan. 

För att förtydliga och skapa en trovärdighet i textens innehåll användes citat som kunde ge 

dokumentet en objektiv bild (Bryman 2018). 

 

3.3 Bearbetning 

För att bearbeta och analysera materialet från intervjun användes kodning för att se samband 

och kopplingar mellan representanterna. 	

Genom kodning av den kvalitativa analysen kunde en reducering av datan ske, för att 

framhäva mer värdefulla uttryck som har varit centrala genom intervjun. Kodningen hjälpte 

till att organisera datan i analysprocessen. I kodningen utfördes sammandrag av 

representanternas svar som inte är relevanta för uppsatsens syfte och frågeställning. Induktiv 

och deduktiv kodning användes för att tyda transkriberingen av materialet. Den deduktiva 

kodningen utgår från en lista av kategorier innan data samlas in, medan induktiv kodning 

hittar koder efter insamlingen av data. Den induktiva kodningen kan skapa en grund för en 

senare deduktiv kodning (David & D Sutton 2016).	

Induktiv och deduktiv är motsatser i ett spektrum, vilket gör att det aldrig går att utesluta 

någon utav dem. Denna undersökning lutar åt induktiv forskning men kan med detta sagt, 

aldrig baseras på endast induktiv forskning (David & D Sutton 2016). Utgångspunkten har 

varit att analysera materialet induktivt, för att inte härleda resultatet till vårt ställningstagande 
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i teorin. Induktiv är det vanligaste sättet att analysera en kvalitativ metod, där materialet 

utforskar Karlstads kommun arbete med grönstruktur och förklara planeringens utformning 

(David & D Sutton 2016). 

Innehållsanalys utfördes för att hitta samband i kodningen. I en innehållsanalys är kodningen 

en grundläggande del, där skapas diagram och tabeller för att urskilja data. Det har gjorts för 

att hitta värdefulla nyckelord som representanterna nämnt flertal gånger (David & D Sutton 

2016).	

För att få ut nyckelorden i kodningen av dokumentet användes fokuserad kodning, vilket ger 

en tyngd i de mest relevanta datan och en del initiala koder kommer utelämnas. Det innebär 

att alla textrader i dokumentet inte analyserades (Bryman 2018).	

 

3.4 Forskningsetik 

En samtyckesblankett signerades av de som deltog i intervjun för att godkänna hanterandet av 

personuppgifter i enlighet med datalagstiftningen, se Bilaga 2. Det fanns ett samtycke till 

deltagandet i uppsatsen, däremot finns det en spänning mellan samtycke och skydd mot skada 

som måste ses över. Behandlingen av det inspelade materialet skyddas från att skada 

representanternas yrkesroll i verksamheten. Inom gruppen kunde inte konfidentialiteten 

skyddas för att deltagarna kunde urskilja vem som sagt vad. Konfidentialiteten i gruppen 

ombads att respekteras innan intervjun startade. Behandlingen av den 

insamlade datan kommer inte urskilja individer och deras konfidentialitet skyddas i uppsatsen, 

detta enligt individskyddskravet (David & D Sutton 2016). Dokumentanalysen baseras på 

kommunens egna offentliga handlingar, vilket innebär att dokumentet är tillgängligt för 

allmänheten och alla människor har rätt att ta del av den. En sekundäranalys är en tolkning av 

kommunens dokument, vilket innebär att dokumentets grundidé inte behöver stämma överens 

med skribenternas uppfattning (Bryman 2018). 

 

3.4.1 Tillförlitlighet och äkthet 

Uppsatsen har grundat sig i hur Karlstads kommun ser på grönskan i staden och resultatet av 

intervjun illustrerar deras uppfattning. Resultatet speglade representanternas sociala 



   12 

verklighet av Karlstads kommuns verksamhet. I metoden redogjordes forskningsprocessens 

faser för att visa på en pålitlighet i resultatet. Det har genomförts en dokumentanalys för att se 

skillnader samt likheter med intervjun för att öka uppsatsens tillförlitlighet av kommunens 

verklighet.	

Det finns en grund i uppsatsen där städer förtätas och det finns ett generellt problem, vilket 

ger arbetet en trovärdighet. Materialet av intervjun kan implementeras på det generella 

problemet och de olika teorierna, vilket ger resultatet en överförbarhet. Under intervjun fick 

representanterna möjlighet att tillägga eller förtydliga tidigare uttalanden för att skapa en 

rättvis bild av deras syn på grönstrukturen. Representanterna kände sig trygga med varandra 

och uppskattade en gemensam intervju för att kunna hjälpa varandra att besvara frågorna. 

Gruppintervjun bidrog till att svaren utvecklades och gav en äkthet i resultatet (Bryman 

2018). Dokumentanalysen är ett stöd till representanternas åsikter för att skapa en äkthet i 

materialet och inte endast styrka uppsatsen på primärdatans två representanter. 
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4. Teori  

I teorikapitlet redogörs två synsätt som förklarar de skildringar i planeringen som uppstår när 

olika behov ska uppfyllas. De motsatta synsätten antropocentrism och ekocentrism speglar 

hur olika individer planerar för en ekologisk hållbar utveckling.  

	

4.1 Antropocentrismen genomsyrar miljöpolitiken	

För att förklara teorins två centrala synsätt antropocentrism och ekocentrism behöver den 

bakomliggande grunden i vilka som styr planeringen förklaras. Miljöbalken beskrivs i boken 

Planning and sustainable urban development in Sweden skriven av Mats Lundström, 

Charlotta Fredriksson och Jacob Witzell (2013). De observerar att det finns ett genomgående 

antropocentriskt synsätt i miljöbalken och upprättandet av städer. Där miljöbalkens 

utgångspunkt är ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet som i samband med 

exploatering skapar den antropocentriska synen. Människan står i fokus och värdet av djur- 

och växtlivet värderas efter människans behov och hälsa i staden (Lundström et al. 2013).  

Begreppet hållbar utveckling har varit en stor del av miljöpolitiken sedan 1980-talet. Det 

skriver även Fredrik Holm (2013) i boken Vad är ett miljöproblem?. Holm tar upp att 

individer utgår från sig själva och ens närmaste anhöriga. Det gör att människor prioriterar 

och värdesätter annorlunda beroende på relation. Det Holm menar är att vi använder 

begreppet hållbar utveckling på ett sätt där människan har fokus på sitt eget bästa och att det 

är därför det får utrymme i miljöpolitiken. Synsättet antropocentrism utgår från 

människocentrering och är det vanligaste synsättet för miljöpolitik och miljölagstiftning. 

Människan med en antropocentrisk syn känner inget behov av att visa omsorg till andra 

varelsers levnadsförhållanden om det påverkar deras levnadssätt på ett obekvämt vis. Denna 

uppfattning som speglas i miljöpolitiken styr samhällsplaneringen i städer och hur människor 

värderar dess grönstruktur. Antropocentrismen präglar en större del av planeringen och 

medför att grönstrukturen i städer värderas i största mån efter det synsättet (Holm 2013). 

I Planeringens utmaningar och tillämpningar diskuterar Gunnel Forsberg (2013) den 

brungröna agendan. Den bruna agendan berör lokala problem som är kopplade till invånarna 
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och den gröna betraktar problem ur ett långsiktigt hållbart perspektiv. Forskare som 

förespråkar tillväxt är ofta skeptiska till den gröna agendan och menar på att den bruna 

agendan kan lösa miljöproblemen, vilket visar på en antropocentrisk syn. Den gröna agendan 

som i högre grad planerar för en grön stad hamnar enligt forskare då i konflikt med tillväxt. 

Konflikten med tillväxt påverkar grönstrukturens plats i staden, men skapar också problem 

med grönskans värde som ekocentrismen värdesätter. Identifieringen av de bruna problemen 

är enklare, då det angriper ett konkret problem och behöver inte experimentera med ökad 

tillväxt (Forsberg 2013). Det finns tre etiska inställningar att värdesätta grönstrukturen. I 

boken An introduction to human geography skriven av Peter Daniels, Michael Bradshaw, 

Denis Shaw, James Sidaway och Tim Hall (2016) beskriver dem att människan kan känna ett 

instrumentellt värde, ett egenvärde och ett inneboende värde i olika situationer. Det 

instrumentella värdet beskriver ett tankesätt där människan ser naturen som en resurs för att 

gynna människan. Synen att se på naturen speglar en antropocentrisk syn som inte ser ett 

egenvärde i naturen, utan endast värdet i hur naturen bidrar till människan (Daniels et al. 

2016).  

 

4.2 Hur grönstrukturen värdesätts enligt ekocentrism	

Daniels, Bradshaw, Shaw, Sidaway och Hall (2016) beskriver uppsatsens andra viktiga teori, 

Ekocentrism. Den grundar sig i att naturen har ett egenvärde vilket kopplas till den gröna 

agendan. Ekocentrism bygger på ekologiska helheter och strukturer såsom biologisk mångfald 

och ekosystemtjänster. Det finns olika grader av ekocentrism exempelvis ljusgrön och 

mörkgrön som nämnt tidigare (Daniels et al. 2016). Holm (2013) menar att utgångspunkten är 

att ekosystem eller naturen inte får skadas. Arne Naess är en viktig filosof i ekocentrismen 

som argumenterade för den biologiska mångfalden och menade på att människan endast fick 

påverka den biologiska mångfalden för att tillfredsställa basbehoven (Holm 2013). Lemes De 

Oliveira (2017) menar att grön infrastruktur ska hjälpa den biologiska mångfalden och 

ekosystem att föröka sig i gröna stråk. I många fall kolliderar det med tillväxt och en 

fragmentering sker av grönstrukturen i staden. Ekocentrismen vill upprätthålla den gröna 

infrastrukturen för att ekosystemtjänster ska bibehållas (Lemes De Oliveira 2017).	
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5. Resultat 

I kapitel 5.1 redogörs gruppintervjun med tjänstemännen från Karlstads kommun, där dem 

förklarar deras tankegångar kring grönstrukturen. Kapitel 5.2 innefattar kommunens egna 

dokument för visionen av Tingvallastadens utveckling.  

	

5.1 Intervju med Karlstads kommun	

Definitionen av begreppen ekologisk hållbarhet och grönska beskrivs som väldigt omfattande 

och svårdefinierade. Översiktsplanen är dessutom svår att tyda på grund av att den ska hålla 

under en längre tid, samtidigt som dem försökt skapa riktlinjer. Det upplevdes svårt att tolka 

vad begreppet grönska innebär och ämnet är en pågående diskussion i kommunens planering 

av grönstruktur. De stora begreppen ligger till grund för planeringen av Karlstads centrum och 

de anpassas till varje enskild detaljplan.	

	

5.1.1  Riktlinjer för arbete med grönstruktur 	

Hur planeringen av grönstrukturen i centrum ska utvecklas på ett bra sätt vet de inte. Eftersom 

centrum redan är bebyggt kan de inte planera in större grönområden på samma sätt som när 

man upprättar nya bostadsområden. De nämner också att det vanligtvis krävs ett projekt för 

att grönytorna ska förändras. 	

Om det är relevant med riktlinjer för grönstruktur på en regional nivå är tveksamt till en 

början, på grund av att de har egna direktiv. Det poängteras sedan att det skulle underlätta vid 

jämförandet med andra städer. Representanterna menar att det finns riktlinjer och 

bestämmelser för andra ändamål i planeringen och det skulle underlätta för grönstrukturen. I 

planeringen av nya byggnationer hade det underlättat med krav från en 

förvaltningsmyndighet eller forskare för att grönskan inte ska bortprioriteras. Finns det 

riktlinjer och stöd från Boverket eller liknande kan de motivera grönskans plats i 

stadsplaneringen.	I översiktsplanen är grönstrukturplanen en vision för hur Karlstads kommun 

ska arbeta i kommunen. Vad representant två säger om översiktsplanens mål:	
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[2]= “Eh, nej men det var en del i den visionen att få fram grönstrukturplanen, nu 
är inte den antagen än eftersom att vi (mumlar) fortfarande arbetar med den nya 
översiktsplanen och ska få fram mål och så för... men det är alltid med som ett 
argument mot vad vi gör och vad vi ska säga, alltså från medborgaren, tycker att vi 
tar bort grönområden också får man höra det att: ni vill ju jobba med den ´goda 
gröna staden´ det här går emot det, men den visionen ska inte bevara allt som är 
grönt som man ser utan alla grönytor har olika kvaliteter på ytor, så vill man höja 
kvaliteten på ytor när man gör nya projekt även om man tar bort.” (Representant 
två från Karlstads kommun, gruppintervju 2019) 

De vill förtydliga att grönstrukturplanen inte är antagen utan används endast som underlag i 

planeringen av grönska. Då översiktsplanen är väldigt övergripande upplever dem att det är 

svårt att förhålla sig till allt som står i planen och invånare kan i många fall poängtera att man 

inte planerar som man skriver i sina offentliga handlingar. 	

	

5.1.2 Utmaningar 	

Det pågick en diskussion om parkeringsytorna och att bilen kunde ta över en del i 

planeringen. De nämnde att det finns riktlinjer för hur många parkeringsytor per hushåll eller 

lägenhet som skulle finnas. Det medförde att platsen för grönskan minskade. Vad representant 

två berättar om parkeringsplatser och grönska: 

 [2]= “Ja nånting som vi har är alltid den här problematiken det här att förhålla 
sig med antalet parkeringar per hushåll eller lägenhet ah.. (låter osäker med 
antalet), så det har vi ju, men det finns ju inte samma sak med grönska. Där har vi 
liksom ingen riktlinje nivå för hur det ska vara... Det blir en konflikt med 
parkeringsplatsytan som vi måste ha med och ytan till grönska.. Det kan vara svårt 
att hävda mot en exploatör ehh... olika poäng per projekt...” (Representant två från 
Karlstads kommun, gruppintervju 2019) 

Det är en stor konflikt mellan grönyta och parkeringsplatsyta i planeringen av nya byggnader. 

Grönskan har inga specifika riktlinjer för hur mycket en individ är i behov av, till skillnad 

från parkeringsplatser. Representant ett tydliggör att:	

[1]= “Den (grönskan) kommer väl inte alltid i andra hand heller... utan det kan... 
(avtar). Den kanske inte har en lika tydlig norm att förhålla oss till kanske, det är... 
(prata tyst och osäkert med varandra)” (Representant ett från Karlstads kommun, 
gruppintervju 2019) 

Grönskans roll i centrum är inte lika självklar ur exploatörens synvinkel, dock poängterar 

representanterna att grönskan inte hamnar i andra hand i samband med förtätning.	
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5.1.3 Grönstrukturen i centrum	

Vad som prioriteras i centrum fanns det inte något tydligt svar på och inget tydligt exempel 

angavs. Dem utgår från en helhet för att sedan se vilka förutsättningar platsen besitter. 

Representant ett förklarar att:	

[1] = “Vi kan inte ge svar på den frågan, det finns inte bara ett svar. Det görs alltid 
en	bedömning i olika fall och olika platser i staden eh... utifrån helheten sådär. Det 
som	prioriteras på ett ställe kanske inte prioriteras på ett annat ställe. 
Förutsättningar för platsen	och vad som skulle kunna vara där.” (Representant ett 
från Karlstads kommun, gruppintervju 2019)	

När projektet för grönstrukturplanen startade såg man över vart grönskan i staden var 

lokaliserad. Den grönskan som finns hittar man längs med vattnet, men dem lyfter 

Stadsträdgården som ett undantag. Intervjuperson [2] påpekar att det är ont om grönstruktur i 

Karlstads centrum och att man använt sig av träd och alléer i stadskärnan, men att den annars 

är begränsad. Dem har gjort analyser över grönstrukturen i Karlstads centrum för att få en 

uppfattning om vart det finns begränsat med grönska. De centrala delarna som Haga och 

Tingvallastaden hade inte tillräckligt med grönska för människorna som är bosatta där. Dem 

arbetar med att bevaka dessa områden för att sedan kunna förbättra grönstrukturen för 

invånare som är bosatta i området. Respondent två berättar om grönstrukturen i centrum och 

säger att:	

[2] = “Eh.. Ja... (uttraget). Eh, när vi gjorde grönstrukturplanen, höll vi oss till 
tätorten då och sen gick vi in i centrum i det vi kallar Tingvallastaden...(hör vi 
inte). Herrhagen kan man väl kalla centrum också. Ehh... Där vi såg eller det som 
är, är att det ligger ganska så, grönstrukturen håller sig mot till vattnet, våran älv 
och ehhm... Det följer vattnet där vi har	grönska och även våra större parker ( 
nämner olika parker i centrum..). Det är väldigt lite grönska i (“i” betonat) stan. 
Asså mer centralt i stan. Det är väldigt snålt, alltså det är mest träd och alléer.” 
(Representant två från Karlstads kommun, gruppintervju 2019) 

Barriärer togs upp under intervjun och nya projekt ska luckra upp järnvägens 

barriärupplevelse. Genom det menar representanterna från kommunen att avståndet till 

grönområden kan minskas och deras mål om att alla ska nå grönska inom 300 meter kan 

förbättras. Det nämndes inget om spridningskorridorer för djur- och växtlivet. Respondent två 

berättar om barriären i Karlstad centrum och säger att:	

[2] = “Mm, ja det är den ju verkligen. Det jobbar vi ju med i planeringen av nya 
resecentrum	och med stadsträdgården med förslag på bron ex. Och större ehh.. 
Tunnel vid viken också där det blir en barriär utav järnvägen. Det är något man 
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vill förbättra så att den blir mer en lättillgänglig från stan. Och då är det fler, gör 
man dom åtgärderna med en bro ex, över järnvägen så blir det mer tillgång till 
grönområden inom 300 meter då som vi har... som ah” (Representant två från 
Karlstads kommun, gruppintervju 2019)	

Hur man ska planera för djur- och växtliv beror på sammanhang och arter. Dem kan säga 

generellt hur kommunen planerar för arter, då arternas behov varierar. De pratar mycket om 

naturvärdet och kopplingar mellan olika grönområden.  	

Intervjuperson två diskuterar politikernas påverkan på deras planering. Där mycket av det 

ekologiska hållbarhetsfokuset hamnar på kollektivtrafiken i Karlstad. Där man nämner att det 

finns ett genomgående arbete att invånare ska ha en busshållplats i närheten av sin 

bostad. Respondent två berättar att:	

[2] = “[...] mer såhär att det är kollektivtrafik och det politikerna också väldigt på 
också. Vi	hade något område ute där det var för långt till närmsta busshållplats, då 
fick den planen åka tillbaka till oss också fick vi fixa en ny busshållplats närmare 
området och sen tillbaka (politikerna) och sen blev det godkänt. Så det var dem 
på.” (Representant två från Karlstads kommun, gruppintervju 2019)	

	

5.1.4 Planering inför framtiden 	

Karlstads kommun arbetar i dagsläget med att ta fram riktlinjer för framtidens planering i 

samband med översiktsplanen. De poängterar att kommunen vill fortsätta växa, men att det är 

en pågående diskussion om det är möjligt. Alla gröna ytor behöver inte finnas kvar i 

utvecklingen av staden för att uppnå visionen om “den gröna staden”. Det är en svår uppgift 

att låta staden få utvecklas i samspel med visionen utan att vara motsatser till varandra. 

Respondent ett berättar att: 

[1]= “I det arbetet med översiktsplanen som man påbörjat nu så är det en sån 
fråga hur Karlstad ska växa i framtiden och förstår du..(?) Det är en fråga som 
kommer mycket nu, men det är alltid en konflikt och en levande diskussion kan man 
säga i alla kommunprojekt. Hur mycket kan man växa på den här platsen...och 
försöka göra det och försök identifiera de värdena som finns då och kunna bevara 
det. Alla grönytor kan inte finnas kvar, dom kanske inte behöver finnas kvar 
heller.” (Representant ett från Karlstads kommun, gruppintervju 2019) 

Det är en stor utmaning att få exploatörer och politiker att planera för mer grönska i 

gaturummet. I samband med klimatförändringarna och att det är avgörande för dagvattnet är 
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det enklare att övertyga och argumentera för att det är viktigt i samtal med politiker och 

exploatörer. 	

	

5.1.5 Intervjupersonernas egna tankar 	

De två representanterna får frågan att besvara hur dem själva skulle vilja planera för grönskan 

i staden och svarar följande:  	

[2]= “Jaha! Ja, det är en hel del gårdar, innergårdar, asså inne i centrum centralt. 
Det är mycket hårdgjort (paus) projekt om man vill ändra en detaljplan eller 
sådär... ändra någonting. Gröna oaser saknas så man kan sitta under när det är 
varmt om man vill ha skugga. Alltså mitt i centrala stan, mitt på torget är det inte 
heller så grönt. Om jag själv får bestämma så skulle jag vilja ha mer grönska på 
torget. Vi har haft en stor dialog kring Stora torget och det är många som önskar 
mer inte bara jag, grönska och grönare, sen vet jag inte vad som händer, det 
händer ingenting just nu...” (Representant två från Karlstads kommun, 
gruppintervju 2019)	

[1]= “Jag skulle också vilja ha in mer grönska i centrala stan både på gårdar och 
mindre ytor. Inte bara utefter älven, på något sätt. Jag har ingen bra lösning på 
hur det ska gå till men det är mmm... en vision.” (Representant ett från Karlstads 
kommun, gruppintervju 2019) 

	

5.2 Dokumentanalys 	

Dokumentet ”Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden centrala Karlstad” redogör för 

Tingvallastadens vision och Karlstads kommuns centrala stadskärna (Karlstads kommun 

2017). 

 

5.2.1 Utveckling av Karlstads stadskärna	

Karlstads kommun (2017) ska utveckla Tingvallastaden för att skapa en hållbar stadskärna. I 

projektet ingår ombyggnationen av järnvägsstationen, vilket ligger till grund för 

Tingvallastadens vision om möjligheter för tillväxt. För att skapa en levande attraktiv 

stadskärna är det viktigt att fokusera på kommunikationer och tillgänglighet.	
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En mycket central faktor för ett levande centrum är att det är enkelt att ta sig till 
och från centrum. Bra tillgänglighet med bil och allmänna kommunikationer är av 
vikt och likaså ett utbud av attraktiva parkeringsplatser. (Karlstads kommun 
2017, s. 16)	

En utveckling av Tingvallastaden skapar förutsättningar att förtäta stadens gaturum, med fler 

bostäder, handel och verksamheter enligt en förtätningsstudie som utförts. Förtätning och 

bebyggelse kan ske på grönytor men Karlstads kommun skriver att bebyggelse på grönytor 

”Normalt inte möjligt. Ytans värde för staden och området måste beaktas. 

Kompensationsåtgärder krävs. Exploateringen bör vara viktig för staden” (Karlstads 

kommun 2017, s. 43). Karlstads kommun fokuserar dessutom på en hållbar trafik i 

utvecklingen av centrum, samt en ökad tillväxt. Karlstads kommuns vision är “Livskvalitet 

Karlstad 100 000”, vilket ligger till grund för utvecklingen av Tingvallastaden, där bland 

annat målen “en miljösmart kommun”, samt en “kunskaps- och tillväxtkommun” ingår.  

En miljösmart kommun - Karlstad ska stå för en miljömässigt hållbar tillväxt. Med 
ekologiskt tänkande bidrar vi till en positiv livsmiljö som märks i olika 
sammanhang. Vi är föregångare och innovativa i arbetet med att stimulera en 
ekologisk och hållbar utveckling. Karlstad ska både kunna växa och bli större och 
samtidigt vara miljömässigt hållbar. Miljö handlar om hälsa och livskvalitet som 
alla ska ha möjlighet till. (Karlstads kommun 2017, s. 13)	

En kunskaps- och tillväxtkommun - Karlstad ska vara en kommun med långsiktig 
ekonomisk hållbarhet. Vi bidrar till att fler jobb skapas och att fler vill bo och leva 
i Karlstad genom att vara en attraktiv etablerings-, bostads- och utbildningsort. All 
utveckling bygger på möten mellan människor. Vi ska därför skapa förutsättningar 
för goda kommunikationer, både vad gäller människors möten och resor. 
(Karlstads kommun 2017, s. 13)	

	

5.2.2 Grönstrukturplanen	

Grönstrukturplanen har Karlstads kommun arbetat fram för att undersöka invånarnas tillgång 

av grönskan och dessutom grönstrukturens värde. Det visade sig att grönskan är begränsad i 

Karlstads stadskärna och att kvalitén av den är väldigt låg.	I grönstrukturplanen beskrivs att 

Karlstads grönska är belägen intill vattnet för att öka värdet av platsen, samt bidra till en 

fridfull miljö. Karlstads kommun skriver även att ”Grönstrukturen i Tingvallastaden är 

koncentrerad kring vattendragen i stadsdelens gränsområden. Grönskan blir stadsdelens 

fasader utåt vilket innebär att intrycket utifrån är att stadskärnan är mycket grön” (Karlstads 

kommun 2017, s. 31). 
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Stadens centrum saknar stora delar av grönska och består mestadels av gamla träd och alleér. 

Värdefulla platser att bevara i Karlstad är Pråmkanalen och Stadsträdgården på grund av växt- 

och djursamhället. I de centrala delarna av staden saknas grönområden och individer har långa 

avstånd till grönskan. Järnvägen skapar en barriär mellan stadsdelar och grönska. För att lösa 

problemet diskuteras förbindelser över eller under järnvägen för att effektivt ta sig till 

grönskan. Utvecklingen av Tingvallastaden innebär en förändring av stadens gaturum och det 

leder till att tillväxt får ta plats. Tingvallastaden är redan bebyggd, vilket skapar en 

problematik att bevara grönskan. Karlstads kommun skriver att ”Byggnader på grönytor 

rekommenderas normalt inte men kan vara möjligt beroende på ytans värde för staden och 

området. Exploateringen bör vara viktig för staden och kompensationsåtgärder krävs” 

(Karlstads kommun 2017, s. 32).	
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6. Analys 

Gruppintervjun tillsammans med dokumentanalysen klargör en likartad bild av hur Karlstads 

kommun implementerar och resonerar kring grönskan i staden (Karlstads kommun 2017). 

Representanternas uppfattning av grönstrukturen är utgångspunkten för hur datan har 

analyserats och dokumentanalysen ger deras åsikter en äkthet mot kommunens 

tillvägagångssätt i verksamheten. Resultatet av materialet speglar kommunens syn av 

verksamhetens verklighet. 

	

6.1 Kampen om gaturummets utrymme	

Gruppintervjun och dokumentanalysen visar att Karlstads kommun har stora framtidsvisioner 

att öka i invånarantal och samtidigt bibehålla en god miljö. Respondent två berättade i 

intervjun att kommunen har arbetat fram en grönstrukturplan, däremot har den inte blivit 

antagen utan används som underlag för stadens grönska. Konsekvenserna av att planen inte är 

antagen leder till att exploatörer och politiker inte behöver ta hänsyn till grönstrukturen vid 

nya planeringsprojekt. Representanterna påtalar att det har varit svårt att definiera begreppet 

grönska och det har varit en pågående diskussion i kommunen. Det leder till en ond cirkel där 

grönskan inte får samma utrymme i gaturummet, utan består mestadels av träd och alléer i 

centrum. Gräsytor tar upp ett större område av stadens utrymmen, vilket förklarar varför 

mycket av grönskan saknas i centrum, då grönskan har en otydlig definition.	

Det uppstår en konflikt när grönskan ska konkurrera om gaturummets plats med andra 

komponenter i stadsplaneringen. Parkeringsytan är ett exempel som representanterna tog upp 

under intervjun, då dem upplevde ett problem när de planerar. Det beror på att det finns en 

bestämmelse för hur mycket parkeringar som måste finnas tillgängliga och det kan ta över 

planeringen. Grönstrukturens plats är inte lika självklar och det gör den svårmotiverad mot en 

komponent som stöds med en bestämmelse. Representanterna ansåg till en början att det inte 

behövdes några tydligare riktlinjer för grönstrukturen i städer, men dem ändrar sig och menar 

på att det skulle underlätta arbetet på regional nivå för att kunna jämför sig med andra städer. 

Dem nämner också att det hade gynnat grönstrukturen om det fanns krav eller forskning som 

stödjer grönskans vikt i stadsplaneringen. Utan lagar och regler för grönskans yta är det svårt 
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att motivera grönskans plats i gaturummet, eftersom parkeringsplatser och grönskan slåss om 

samma yta. Att grönskan konkurrerar med tillväxt synliggörs i resultatet av både intervjun och 

dokumentanalysen, då bilens plats i gaturummet är reglerad efter bestämmelser (Karlstads 

kommun 2017). Det medför att det finns en tydlig yta för parkeringar, vilket saknas för 

grönstruktur och konflikter uppstår.  

	

6.2 Grönstrukturen ska värdesättas mot tillväxtens behov	

Lundström (2013) nämner att stadsplaneringen har påverkats av antropocentrismen under en 

längre tid, vilket även speglas i Karlstads utformning av centrum. De lagar och regler som 

stiftas inom planeringen har präglats av synsättet antropocentrism, vilket gör att den 

ekocentriska synen får mindre inflytande i Karlstads centrum. Det finns mindre möjlighet att 

påverka grönstrukturen i stadsplaneringens utformning, på grund av att exploatörer och 

politiker strävar efter ekonomisk tillväxt. Tidigare forskning av Cong och Hu (2016) visar på 

att planeringen av den gröna infrastrukturen varit låg i städer, vilket styrker Lundströms 

antropocentriska genomskådning. En ökad tillväxt i staden medför en lägre planering för 

grönstrukturen. Det förklarar varför representanterna från Karlstads kommun berättar att det 

finns en brist på grönstruktur i centrum. Forsberg (2013) nämner att forskare som förespråkar 

tillväxt förhåller sig i många fall till den bruna agendan som löser kortsiktiga miljöproblem. 

Konflikten uppstår när grönstrukturen ska värdesättas mot tillväxtens behov. Den bruna 

agendan löser konkreta problem och grönstrukturens helhet drabbas när exploatörer inte vill 

experimentera med en ökad tillväxt. Lundström (2013) beskriver i teorin att miljöbalken 

speglar den antropocentriska synen, som följd påverkas planeringen på den lokala nivån. 

Miljöbalken har en betydande roll för utformningen av den ekologiska planeringen. Det är en 

problematik att planera för grönstrukturen i Karlstads centrum när miljöbalken inte ser till 

ekocentrismens värde av grönska. Holm (2013) beskriver att miljöpolitiken får stort 

inflytande på grund av att begreppet hållbar utveckling fokuserar på människans bästa. 

	

6.3 Följderna av regionala synsätt	

Representanterna nämner i intervjun att exploatörer och politiker stödjer tillväxt, vilket gör 

det enklare att bedriva en fråga som berör den ekonomiska tillväxten. Det kan förklara 
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svårigheten att motivera grönstrukturen i centrum som inte har ett instrumentellt värde när det 

inte finns några övriga riktlinjer grönskan. Den politik som bedrivs implementeras sedan på 

den lokala nivån. I dokumentanalysen nämns stora begrepp som ”ekologisk hållbarhet” och 

“hållbar tillväxt”, vilket är övergripande mål i Karlstads kommun (2017). Resultatet av 

intervjun visar på att specificeringen av begreppen är komplicerade även om det finns en 

bakomliggande tanke. Begreppens storlek gör att dem kan implementeras på olika syften 

vid planering. Det leder till att “den goda gröna staden” inte behöver syfta till grönstrukturen i 

centrum, utan det kan istället beröra kollektivtrafiken. Det etiska ställningstagandet påverkar 

vad kommunen väljer att prioritera inom målet om “den goda gröna staden”. Att Karlstad 

styrs av en antropocentrisk syn påverkar vad planeringen värdesätter som en attraktiv 

stadsdel. Det är på så sätt grönskan missgynnas för att möjliggöra för tillväxt. Det ligger 

också till grund för varför olika grönytor försvinner i stadens centrum. Det leder till att 

avståndet ökar mellan människor och grönskan, vilket skapar negativa konsekvenser för 

människans hälsa och välmående vilket stödjs av Lemes De Oliveira (2017). Det är en svår 

uppgift för Karlstads kommun att få staden att utvecklas i samspel med deras vision, utan att 

motsätta det övergripande dokumentet i någon aspekt. 	

Det antropocentriska synsättet påverkar även Karlstads kommuns planering av gaturummet. 

Karlstads kommun skriver i deras offentliga handlingar att människan kommer först i deras 

planering (Karlstads kommun 2018). Den rumsliga miljön styrs därför efter människans 

behov och rumsliga mönster som Harvey (2011) nämner, det medför att den ekocentriska 

synen på grönskan inte anses lika värdefull. Representanterna menar att all grönska inte är av 

värde i stadens utveckling. Den genomgående antropocentrismen i dokumentanalysen gör det 

svårt att uppfatta att kommunen ser ett egenvärde i naturen, vilket speglar bristen av grönskan 

i Tingvallastaden och Haga (Karlstads kommun 2017). Där grönstrukturen inte har ett 

instrumentellt värde finns möjligheter till exploatering om inte den biologisk mångfalden 

drabbas. Spänningen mellan förtätning och grönstruktur blir här tydlig när Karlstads kommun 

i deras vision för Tingvallastaden vill ge människor bättre avstånd till grönskan och trots det 

försvinner stora delar av den på grund av att grönskan inte anses vara av värde. Karlstads ser 

möjligheter att fortsätta växa i stadskärnan och en förtätningsstudie styrker att det är 

genomförbart. Samtidigt beskriver representanterna att stadskärnans grönska är begränsad, 

vilket också nämns i deras offentliga handlingar (Karlstads kommun 2017). Det säger emot 

deras framtidsvisioner om att Karlstads invånare ska ha tillgång till stadens grönstruktur och 

det bidrar till en stor utmaning för framtidens stadsplanering. Att det finns en konflikt mellan 
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synsätten visar sig i planeringen av Karlstads centrum, där kommunen inte kan förse 

gaturummet med de tre hållbarhetsvärdena.  

	

6.4 Gaturummet saknar grönska	

Både i gruppintervjun och i dokumentanalysen nämns det att Karlstad under en längre tid haft 

en problematik med järnvägen som utgör en barriär mellan stadsdelar och dess grönstruktur. 

Projektet med det nya resecentrumet luckrar upp barriären genom större passager för 

människan (Karlstads kommun 2017). Det kan poängteras att en förbättring för 

grönstrukturen och den biologisk mångfalden inte prioriteras i detta avseende. Karlstads 

kommuns mål om förtätning medför att allt fler invånare påverkas av grönstrukturens 

planering och nya passager gynnar människors närhet till grönska som Lemes De Oliveira 

(2017) belyser har en viktig betydelse i sin studie.	

I Karlstads kommuns vision för Tingvallastaden beskrivs grönskan som en siluett, där det ger 

ett “intryck” av att det finns grönska i staden (Karlstads kommun 2017). Grönstrukturen har 

fått sin plats längs med vattnet och förklarar varför staden endast har ett “intryck” av en 

berikad grönska utan att inneha grönstruktur i gaturummet. I centrala Karlstad finns det en 

problematik att integrera ny grönstruktur och visionen syftar till att ge invånarna en bättre 

tillgänglighet av den redan befintliga grönskan, vilket beskrivs i dokumentet och projektet av 

det nya resecentrumet (Karlstads kommun 2017). Representanterna vet inte hur ny 

grönstruktur ska få plats i stadskärnan, då det redan är bebyggt och gaturummet har därför en 

bestämd yta. Tidigare forskning av Gong och Hu (2016) visar på att grönstrukturen under en 

längre tid inte var med i planeringen, vilket förklarar representanternas uttalande om att det är 

svårt att planera i ett gaturum som tidigare inte haft någon grönska.	

Sammanfattningsvis klargör det varför Karlstads kommunen har en genomgående osäkerhet i 

hur de ska behandla grönstrukturen i centrum. Utan direkta riktlinjer för grönstrukturen finns 

det inga krav på hur mycket grönska en stad behöver. Karlstads kommun utgår från en helhet 

när grönstrukturen behandlas och det gör att grönskans plats i planeringen blir lika 

svårdefinierad som det omfattande begreppet ekologisk hållbarhet. Exploatörer värderar 

ekonomisk tillväxt högre än den ekologiska tillväxten i staden vilket förklarar grönstrukturens 

plats i stadskärnan. Det finns en vilja att planera annorlunda dock styrs kommunen av en 

högre antropocentrism där ekonomisk tillväxt främjas.	
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7. Slutsats 

Resultatet visar att grönstrukturens problematik i Karlstads centrum ligger i någonting större 

än på lokal nivå. Problemet grundar sig i hur människor ser på världen och dess bestämmelser 

som skapats utefter antropocentrismen. Resultatet klargör att synsättet genomsyrar 

stadsplaneringens prioriteringar för ekologisk hållbarhet. 	

Karlstads kommun har ambitioner att utveckla grönstrukturen i centrum men begränsas av 

den antropocentriska synen som styr tillväxt och utvecklingen om en hållbar stad. Den 

begränsningen medför att utrymmet för grönstrukturen är låg, vilket deras undersökningar 

visar. Stadens grönska består mestadels av träd och alléer på grund av den plats grönskan blir 

tilldelad. Gong och Hu påpekar att grönskans plats i gaturummet är låg och att det beror på 

antropocentrismen som också syns i Karlstads innerstad. Grönstrukturen är mestadels belägen 

vid vattnet och medför att tillväxt kan ske i innerstaden samtidigt som det finns grönstruktur. I 

samband med att stadskärnan förtätas minskar bebyggelseytan, vilket ligger till grund för 

placeringen av grönstrukturen. 	

Tidigare forskning belyser att grönskan är väsentlig för människan, även om 

antropocentrismen speglar stadsplaneringen värdesätts inte grönskan i gaturummet. Det är på 

grund av att exploatörer och politiker strävar efter ekonomisk tillväxt. Det förklarar varför 

Karlstads kommuns ekologiska hållbarhetsarbete inriktar sig på kollektivtrafiken. 

Grönstrukturen finns med i den mån människan behöver den, vilket kopplas till den 

antropocentriska synen om planering. Antropocentrismen präglar stadsplaneringen ur många 

aspekter, vilket gör att Harveys forskning förklarar varför gaturummet ser ut som det gör. Det 

förklarar också varför grönstrukturen som har ett instrumentellt värde trots det inte prioriteras, 

då människans synsätt styr planeringen som regleras av den bruna agendans mål om tillväxt. 

Det synsätt politiker och exploatörer har påverkar Karlstads kommuns planering av 

grönstrukturen på den lokala nivån. Även om Karlstads kommun ser vikten av grönskan och 

dess egenvärde är det svårt att förändra vad som värdesätts i ekologisk hållbarhet. 

Ekocentrismen har svårt att få genomslag i stadsplaneringen när antropocentrismen präglat 

stadsplaneringen under en längre tid. 	

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att grönstrukturens utrymme i planeringen styrs av 

antropocentrismens syn på Karlstads utveckling i staden. Faktorer som att grönstrukturen inte 

har några tydliga bestämmelser påverkar Karlstads kommuns planering. Konflikt mellan 
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synsätten genomsyrar planeringen och i slutändan handlar det om hur människan vill utforma 

en ekologisk hållbar stad.  

	

7.1 Förslag på vidare forskning  

Denna uppsats belyser hur Karlstads kommun arbetar med grönstrukturen och under arbetets 

gång upptäcktes det att konflikten i gaturummet grundar sig på regional nivå. De lagar och 

bestämmelser som kommuner förhåller sig till speglar en antropocentrisk syn, vilket leder till 

frågan: Varför har antropocentrism styrt samhället?	

Tidigare forskning visar att människor påverkas av grönstrukturen och är i behov av närhet till 

grönska för att må bra. Det sker en konstant urbanisering där allt fler människor flyttar in till 

städer som har bristande grönska. Om grönskan har en sådan stor påverkan på människan som 

forskning visat. Kan det finnas ett samband mellan urbanisering och den ökade depressionen?	
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Bilagor 
 
Bilaga 1- Intervjuguide  

 

Fokusgrupp- konfidentialiteten ombeds att respekteras.  
 
I era offentliga handlingar använder ni ofta ekologisk hållbarhet, kan ni 
beskriva begreppet? 
 

·      Vad prioriterar ni i planeringen? 
Kan du beskriva hur ni (Karlstad kommun) ser på grönstrukturen i 
Karlstad centrum? (beskriv definitionen av centrum) 

Hur ser kommunen på planering av grönska i staden? 

·      Vart och hur vill man integrera grönska i gaturummet? 

Hur planerar ni för framtiden i samband med att klimatet påverkar 
förutsättningarna i staden? 

·      Vilka är de största skillnaderna… ?  

Ni beskriver i er Grönområdesplan att det är viktigt med 
spridningskorridorer, vill du berätta mer om det? 

 
Hur speglas målet “en grön stad” i praktiken i jämförelse med ÖP?  
Hur ska ni arbeta med grönstrukturen i ert mål 100 000 invånare? 
    Påverkar förtätningen grönstrukturen i Karlstads centrum? 

 
Är det områden i centrum där ni lägger större fokus på grönstruktur? 

• vad beror det på? 
 
”Karlstad ska stå för en miljömässigt hållbar tillväxt. Med ekologiskt tänkande bidrar vi till 
en positiv livsmiljö som märks i olika sammanhang. Vi är föregångare och innovativa i 
arbetet med att stimulera en ekologisk och hållbar utveckling. Miljö handlar om hälsa och 
livskvalitet som alla ska ha möjlighet till.” (Stadsdelsvision för Tingvallastaden centrala 
Karlstad s.40) 
 

•  Hur ska alla ha tillgång till grönstruktur? 
 
Tacka för informantens insats! Poängtera att personen får se över intervjun innan det 
skrivs i uppsatsen om det finns missuppfattningar eller liknande.  

 

 



 

Bilaga 2- Samtyckesblankett 

 

Samtyckesblankett  

Samtycke till att delta i studien:  

Vikten av grön infrastruktur i en förtätad stad- En studie om Karlstads 
centrum ekologiska infrastruktur   
 
Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 
deltagande i studien utan att ange något skäl.  

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 
universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 
och lämnad information.  

 

................................................ Underskrift  

................................................ ........................................................................ 
Namnförtydligande Ort och datum  
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