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Befolkningsökningen har gjort att ett bostadsbehov i Stockholms län har uppstått. Det gör att 
fler bostäder behöver byggas och det i sin tur kan innebära ianspråktagande av grönområden. 
På grund av grönområdenas värden både utifrån ekologiska och sociala perspektiv men även 
av folkhälsomässiga samt ekonomiska aspekter, är det avgörande att behålla grönstrukturen i 
våra städer. Bostadsbehovet och grönområdesbevarandet kan därmed skapa en målkonflikt 
sinsemellan om inte samhällsplaneringen inkluderar båda aspekterna i planläggningen. Syftet 
med uppsatsen är därmed att undersöka om det finns en målkonflikt mellan tillfredsställandet 
av bostadsbehovet och bevarandet av grönområden i Stockholms län. För att konkretisera 
problematiken görs två fallstudier på Sundbybergs stad och Solna stad, för att undersöka hur 
dessa kommuner ställer sig till detta. Vidare genomförs en mer detaljerad undersökning av 
områdena Norra Kymlinge (Sundbyberg) och Råstasjön (Solna). Detta är två områden som för 
nuvarande består av grönska men planförslag för exploatering har uppkommit. Metoderna 
som används är både innehållsanalys och semistrukturerade intervjuer. Resultatet från 
fallstudieundersökningarna, innehållsanalysen och intervjuerna sätts sedan i relation till 
empiri och de valda teorierna: miljörättvisa, allmänna utrymmen samt makt- och 
aktörsstrukturer. I analyskapitlet redovisas en övergripande analys av Sundbyberg och Solna, 
en mer detaljerad analys av Norra Kymlinge och Råstasjön och en sammanfattande diskussion 
som sätter materialet i ett större nationellt och globalt perspektiv. Studien indikerar att makt 
utspelar sig genom olika aktörer och sociala relationer. Att samhällsplaneraren har i uppgift 
att både se den översiktliga helheten och de lokala allmänna intressena. Därigenom 
uppkommer målkonflikter och samhällsplaneraren får i uppgift att försöka hitta synergier 
istället för problem. Fallstudierna för Sundbyberg och Solna visar hur målkonflikter kan 
uppstå och projektområdena Norra Kymlinge och Råstasjön pekar på exempel hur 
grönområdesbevarandet kan övervinna den planerade bostadsexploatering.  
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1. INLEDNING 
 
Samhället är i ständig utveckling. Ofta kopplas utveckling till samhällsförändring med 
oavsiktliga resultat inom teknik, infrastruktur, tillväxt och/eller tillhörande livsmönster. 
Hållbar utveckling är ett begrepp som kopplas till en positiv utveckling och något som är 
eftersträvansvärt (James 2015, s. 20). Hållbar utveckling fick sin internationella spridning år 
1987 genom FN-kommissionen World Commission on Environment and Development 
(WCED) med ledning av Gro Harlem Brundtland och hans rapport ”Vår gemensamma 
framtid” (Persson & Persson 2015 s. 200). Förklaringen av begreppet löd: 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
förutsättningarna för kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Persson & 
Persson 2015 s. 200; Statens offentliga utredningar (SOU 2004:104, s.10) 

Arbetet för hållbar utveckling handlar både om en demokratisk process och människors 
livsmönster, samt inkluderar frågor om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Tre 
aspekter som inte alltid går hand i hand, utan vissa prioriteringar måste ibland göras för att 
tillhandahålla vissa mål (Persson & Persson 2015, ss. 181-182). Det kan alltså uppstå 
målkonflikter mellan bland annat miljömål och andra samhälleliga mål. Vid arbetet för hållbar 
utveckling med inriktning på ekologisk hållbarhet inkluderas uppgiften att försöka anpassa 
samhället efter klimatförändringar och arbeta för att minska den negativa klimatpåverkan. 
Inom klimatsystemet inkluderas bland annat storskaliga ekosystem. Sambandet mellan 
klimatet och ekosystem är komplicerat. Varmare instabilare klimat utgör ett hot mot många 
ekosystem och även den biologiska mångfalden samtidigt som många ekosystem och dess 
komponenter är viktiga för att stabilisera klimatsystemet (Wijkman & Rockström 2011, s. 
73). Det här betyder alltså att bevarandet av grönområden i städer (kan ses som städernas 
lungor) är viktigt i arbetet för att försöka minska klimatförändringarna. Miljöproblem som 
finns idag påverkas av människors ohållbara utnyttjande av naturresurser, att allmänheten inte 
tar hänsyn eller ansvar för deras slitage och användande av resurserna (Löfgren 2010, s. 46). 
Miljöproblem blir ett hot mot vår utveckling genom att bedöma miljön (biosfären och dess 
ekosystem) som grunden till välfärd och därmed vår utveckling. Vi människor kan inte 
förhandla med naturen och vår miljö men vi kan kompromissa med oss själva och ändra våra 
förväntningar på vårt liv och våra samhällen (Wijkman & Rockström 2011, s. 59). Med den 
här breda utgångspunkten och det här globala perspektivet av problematik kommer den här 
uppsatsen ha en fortsatt koppling till hållbar utveckling och klimatförändringar men med ett 
mer inriktat lokalt fokus på Sverige och Stockholms län.  

Stockholms län står idag inför stora utmaningar gällande bevarandet av grönområden 
gentemot arbetet att försöka tillgodose behovet av bostäder. Ökad exploatering och förtätning 
i Stockholmsregionen tär på de befintliga grönområdena och försvårar därmed 
tillgängligheten till grönområden för Stockholms läns medborgare (Boverket 2007; Statens 
folkhälsoinstitut 2009; Nyström & Tonell 2012, s. 29). Hur hamnade Stockholms län i ett läge 
av bostadsbrist? För att ta reda på svaret undersöks tidigare forskning av både historiska och 
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dagens påverkande variabler till att skapa ett bostadsbehov. En redogörelse av bakomliggande 
faktorer till varför exploatering av bostäder behövs i Stockholms län kommer alltså att 
genomföras. Samtidigt som exploatering av nya bostäder måste planeras, är det även 
avgörande att bevara grönområden i våra svenska städer. Grönområden i urbana klimat visas 
enligt forskning ha positiv inverkan på människor och miljön på olika sätt, bland annat genom 
förbättrad hälsa och ekosystemtjänster som stabiliserar vårt klimat (Oke, 1987; Hill 2002, s. 
210; Fleischer & Tsur, 2003, ss. 269-270; Bottalico et. al 2015). Ett grönområde innefattas i 
den här uppsatsen av tätortsnära natur eller stråk som kan användas i rekreationssyfte (vila 
eller fysiskt aktivitet) eller som tillgänglig ekosystemtjänst för området. Dessa områden kan i 
sin tur bestå av bland annat skog, gräsplättar, parker, trädgårdar, fritid- och idrottsplaner samt 
kolonilotter (Statens folkhälsoinstitut 2009 s. 13; Douglas 2011, s. xxi).  
 
1.1 Problemformulering 
Allt fler människor flyttar till städer och tätorter, vilket leder till bostadsbrist och ett ökat krav 
på exploatering av nya bostadsområden i dessa regioner. Detta kan därmed innebära att 
grönområden i de svenska städerna kan behöva tas i anspråk (Boverket 2007). Stockholms län 
är en region där denna utmaning ofta blir aktuell och kan försvåra och/eller minska 
tillgängligheten till grönområden för Stockholms läns medborgare (Boverket 2007; Statens 
folkhälsoinstitut 2009; Nyström & Tonell 2012, s. 29). För att illustrera utmaningen görs 
fallstudier på kommunerna Sundbyberg och Solna. Kommunerna har valts ut på grund av sin 
kraftiga expansion och befolkningsökning. Mer specifikt kommer även en mer detaljerad 
undersökning av projektområdena Norra Kymlinge (Sundbyberg) och Råstasjön (Solna) att 
genomföras i uppsatsen. Detta för att få en inblick i hur ställningstagandet mellan 
bostadsexploatering och grönområdesbevarandet kan gå till.  

Problematiken som kan uppstå mellan bostadsbehovet (krav på exploatering) och 
grönområdesbevarandet är att målkonflikter kan uppstå mellan dessa mål. Därmed är det 
betydande att undersöka varför målkonflikter uppstår. Målkonflikt kan kortfattat beskrivas 
som två olika mål som är oförenliga, alltså att det ena målet får ge vika för det andra (Wandén 
1997, s. 17). Det finns idag en rad olika forskningspublikationer inom både grönområdens 
värde och bostadsexploatering samt inom målkonflikter (exempelvis: Douglas et. al 2011; 
Ulrich 1984; Wandén 1997; Ramberg 2000). Det som kan bedömas saknas är en 
undersökning av anledningen varför målkonflikter mellan grönområdesbevarande och 
bostadsexploatering kan uppstå och vad resultatet kan bli av det. Det här examensarbetet 
kommer att undersöka om det finns en målkonflikt mellan bostadsbehovet och 
grönområdesbevarandet. Även om Sverige är ett land som har tillgång till många 
grönområden jämfört med många andra länder i Europa (Tyrväinen & Miettinen 2000) är det 
av stor betydelse att analysera och diskutera frågan kring markanvändningen och utvecklingen 
som sker i Stockholms län. Tendensen de senaste åren har varit att grönområdena i de svenska 
städerna försvinner alltmer (Boverket 2007; Statens folkhälsoinstitut 2009).  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera om det finns en målkonflikt mellan 
tillfredsställandet av bostadsbehovet och bevarandet av grönområden i Stockholms län. Detta 
görs utifrån ett samhällsplaneringsperspektiv för att se samhällsplanerarens roll i denna 
process, med kännedom av utifrån påverkande aktörer, politiker, medborgare med mera. För 
att få en inblick av hur en sannolik målkonflikt tas i anspråk, görs två fallstudier på 
Sundbyberg stad och Solna stad samt deras samhällsplanering. Vidare har ett projekt i 
respektive kommun valts ut, Norra Kymlinge i Sundbyberg och området vid Råstasjön i 
Solna. Dessa projekt har valts för att undersöka varför planerad exploatering för bland annat 
bostäder, inom dessa nuvarande grönområden, har fått avslag.   
 
Frågeställningar 

• Vilken uppgift har samhällsplaneraren i frågan om att exploatera eller bevara 
grönområden och hur behandlar de målkonflikter?  

• Hur behandlar Sundbyberg och Solna utmaningen kring bostadsbehovet som finns i 
Stockholms län och i vilket utsträckning väljer de att bevara grönområden i 
kommunen?  

• Vilka faktorer har påverkat så att ingen exploatering har kommit till stånd vid Norra 
Kymlinge och vid Råstasjön?  

 
1.3 Disposition 
Uppsatsen består av, förutom problemställning och metodbeskrivning, fyra kapitel som 
redogör empiri, teori och analys. Detta för att sedan kunna diskutera en eventuell målkonflikt 
mellan bostadsbehovet och grönområdesbevarandet och därmed komma fram till en slutsats 
av arbetet. Först görs en empirisk bakgrundsförklaring av samhällsplanering, lagstiftning, 
exploatering, grönområden samt målkonflikter. Ändamålet med litteraturstudien är att få en 
tydligare bild av läget som råder i Sverige och främst Stockholms län, få en förståelse av 
grönområdenas värde i samhället samt för att tydliggöra varför en möjlig målkonflikt mellan 
bostadsexploatering och grönområdesbevarande kan uppstå. Sedan förklaras de tre teoretiska 
perspektiven av uppsatsen; miljörättvisa, allmänna utrymmen samt makt- och 
aktörsstrukturer. Till detta följer ett förklarande kapitel av uppsatsens inriktade 
fallstudieobjekt; Sundbyberg, Norra Kymlinge och Solna, Råstasjön med utgångspunkt från 
ett regionalt perspektiv; Stockholms län. Därefter görs analysen, innefattande av 
innehållsanalys av plandokument och intervjuer, med en sammanfattande diskussion och 
avslutningsvis en slutsats för att försöka svara på frågeställningarna.  
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2. METOD 
 
Denna uppsats bygger på samhällsvetenskaplig forskning med ett induktivt angreppssätt, där 
slutsatser dras efter observationer och resultat, med bifogade och applicerade teorier (Bryman 
2011, s. 28). Insamlingen av data har främst baserats på kvalitativa metoder: innehållsanalys 
av plandokument och semistrukturerade intervjuer. Materialinsamlingen har även bestått av 
litteratur som behandlar det valda ämnet. Anledningen till varför jag har valt metoderna; 
innehållsanalys och intervjuer, beror främst på att dessa metoder kompletterar upp varandra 
genom metodernas för- och nackdelar. Ytterligare anledningar till valet av metoder beror att 
dessa anses på mest fördelaktiga sätt uppnå syftet och kan ge svar på de ställda 
frågeställningarna på ett konkretiserat sätt.  

2.1 Fallstudie  
En fallstudie innebär en studie av ett eller flera fenomen ur dess realistiska miljö eller kontext. 
Skillnaden mellan en fallstudie och andra tillvägagångsätt vid forskning är att forskaren är 
intresserad av ett specifikt fall, vilket kallas för ett idiografiskt synsätt. Det finns olika typer 
av fall och i den här studien används unika fall. Det är fall som är exklusiva även om vissa 
enheter av analysen kan komma representera flera andra fall inom det givna ämnet (Bryman 
2011, ss. 73-79). Vid kvalitativ forskning görs ofta målstyrda urval och det gäller även i 
denna studie. Urvalet handlar om att välja ut enheter (individer eller verksamheter) som kan 
kopplas till forskningsfrågan (Bryman 2011, s. 350). Urvalet och den geografiska 
avgränsningen består av Stockholms län. För att skildra den eventuella målkonflikten mellan 
bostadsbehovet och grönområdesbevarandet i länet har två inriktade fallstudieobjekt valts ut; 
Sundbyberg och Solna tillsammans med utvalda projekt; Norra Kymlinge och Råstasjön. 
Anledningen till urvalet är dels på grund av att Stockholms län är Sverige befolkningsrikaste 
län (Statistiska Central Byrån (SCB) 2015) och dels på grund av att många människor 
dagligen flyttar till regionen. Båda kommunerna växer befolkningsmässigt och Sundbyberg är 
den snabbast växande kommunen i Sverige (Sundbybergs stad 2017). Detta skapar tryck på 
bostadsmarknaden och fler bostäder behöver byggas i kommunerna för att uppfylla behovet. 
Andra anledningar till att dessa kommuner har valts utifrån Stockholms län är på grund av att 
båda kommunerna befinner sig i den centrala regionala kärnan, vilket har gjort att en tät 
bebyggelsestruktur har utvecklas i båda kommunerna (Stockholms läns landsting (SLL) 
2010). Utifrån nedanstående tabell visas både likheter och skillnader mellan kommunerna:  
 
Tabell 1: Jämförelse mellan Sundbyberg och Solna (SCB 2017c) 

Variabel Sundbyberg Solna 
Folkmängd (2016) 47 750 personer 78 129 personer 
Befolkningstäthet (2016) 5 496,4 invånare/km2 4 050,4 invånare/km2 

Befolkningsökning (2016) 1 640 pers. (3,6 % ökning från 2015) 1 971 pers. (2,6 % ökning från 2015) 
Nybyggda bostäder 
(2015) 

565 lägenheter 121 lägenheter 

Total landyta (2010) 867 hektar 1930 hektar 
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De främsta likheterna mellan kommunerna är deras befolkningstäthet samt 
befolkningsökning, medan skillnader ligger i folkmängd, nybyggda bostäder samt total 
landyta. Anledningen till att undersöka projektområdena Norra Kymlinge och Råstasjön är på 
grund av tidigare och rådande diskussioner som har varit och finns idag kring dessa platser. 
Här involveras både frågan om att tillgodose en del av bostadsbehovet som finns samt att 
dessa områden har ekologiska värden i dagsläget (Sundbyberg stad 2016a; Solna 2015). 
Ytterligare anledning till varför projektområdena har valts att undersökas, är på grund av att 
det finns motiv för att undersöka även nerlagda fall eller planförslag. Eftersom utfallet av 
dessa planförslag och anledningarna till varför planförslaget har lagts ner kan bringa lärdom 
till nästa gång likande planförslag ska genomföras. Det är även betydande att undersöka vad 
som påverkar utfallet och granska vilka eventuella lagar som styr planförslaget åt en speciell 
riktning. Det är också på grund av ekonomiska skäl som utvärderingar av nedlagda 
planförslag är viktiga, då planförslag som granskas under en längre period kan kosta 
exploatörsintressenten mycket pengar (med stöd från Nyström & Tonell 2012). Samtidigt som 
inkluderande planering av nedlagda planförslag kan ge kunskap och bättre samordning mellan 
olika aktörer samt att medborgarnas intresse för planeringen kan öka om de märker att deras 
åsikter har en verkan på det slutgiltiga beslutet (Nyström & Tonell 2012, s. 177).  
 
2.2 Semistrukturerade intervjuer 
Användningen av intervjuer vid en fallstudie gör att beskrivande information om upplevelser 
och erfarenheter, från människor som är insatta i ämnet, kompletterar upp det empiriska 
materialet och de teoretiska infallsvinklarna. En kvalitativ metod som intervju ger en 
upplevelsedimension. Intervjuerna kan bidra till att förstå vilket förhållningssätt som ligger 
bakom det specifika ämnet (Dalen 2015, ss. 14-17). Den här fallstudien utgår från 
besöksintervjuer, telefonintervju samt mailkontakt. Typen av kontakt kan påverka resultatet 
av intervjuerna och då besöksintervjuer inkluderar beaktande av informantens kroppsspråk 
blir det lättare att läsa av personen än vid en telefonintervju eller vid mailkontakt (Bryman 
2011, s. 433). Telefonintervjuer blir oftast kortare än besöksintervjuer (Ibid s. 209) och frågor 
via mail begränsar oftast både antalet frågor samt svaret av frågorna. Besöks- och 
telefonintervjuerna är semistrukturerade vilket betyder att samtalet är inriktat på bestämda 
ämnen och en intervjuguide finns till hands. Förförståelse från den som intervjuar ger 
förutsättningar till att sätta sig in i informantens erfarenheter. Vid bearbetningen av 
intervjuerna görs transkriberingar vilket strukturerar upp materialet. Transkribering innebär 
att intervjuerna skrivs ner på papper. Tolkningen av materialet finns både vid intervjutillfället 
och vid bearbetningen av intervjun till en text. Tolkningen ingår i hermeneutiken som betyder 
”läran om tolkning” och bidrar till en vetenskaplig grund för forskningen (Dalen 2015, ss. 14-
17). Eftersom som jag som intervjuare hade en viss förförståelse vid intervjutillfällena har 
tolkningarna av intervjuerna anspelat både på tidigare kunskaper inom ämnet och utifrån 
informantens aktörsposition. Även kroppsspråk och betoningar på ord har inkluderats vid 
tolkningen av intervjuerna, för att på så sätt kunna analysera informantens ställningstagande 
gällande kommunerna och projektområdena.  
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Vid intervjutillfället är det viktigt att inkludera etiska hänsynstaganden. Därmed är det viktigt 
innan intervjutillfället att ta reda på om det finns ett samtycke från informantens sida gällande 
dennes deltagande i studien. Det är även viktigt att informanten blir informerad om 
uppsatsens innehåll och syfte. Det finns även krav om konfidentialitet, vilket innebär att 
informanterna ska vara anonyma om de själva vill det (Dalen 2015, ss. 24-27).   Intervjuerna 
har utförts både i samband med kursen Miljökonsekvensbeskrivningar HT16, där en 
miljökonsekvensbeskrivning utfördes på Norra Kymlinge tillsammans med sju andra 
studenter samt genom självständigt utförda intervjuer under våren 2017. De personer som har 
intervjuats har olika bakgrund och tjänster, för att på så sätt få olika perspektiv av Sundbyberg 
och Solna samt från Norra Kymlinge och Råstasjön. Informanterna är politiker (1), tjänstemän 
(2), anställda på fastighetsbolag (2), en engagerad person från en organisation (1) och en 
nätverksmedlem (1) samt privatpersoner med intresse för området (2). Det är viktigt att vara 
medveten om att valet av informanter kommer påverka uppsatsens resultat. Informanternas 
värderingar gällande bostadsexploatering och grönområdesbevarande kan vara avgörande för 
hur informanternas svar kommer formas. För de informanter som representerar kommunerna, 
bolag eller organisationer kan de även behöva forma sina svar efter organisationens 
värderingar. Detta tas därmed i beaktande vid analysen av resultaten från intervjuerna. 
Informanterna är unika och deras berättelser kommer att forma uppsatsens analytiska 
angreppsätt (Ibid s. 84).  
 
De genomförda intervjuerna har hjälpt mig att få en djupare förståelse på gällande 
kommunernas samhällsplanering och de olika aktörernas ställningstaganden för 
projektområdena Norra Kymlinge och Råstasjön. Intervjuer med olika aktörer har fått mig att 
förstå hur dessa samordnas och ställs emot varandra. Det har även hjälpt mig att få en inblick 
av de olika aktörernas anledningar till varför de resonerar som de gör. Till en början var det 
svårt att göra ett urval om vilka informanter jag ville intervjua, men det föll sig sedan naturligt 
allteftersom, då undersökningarna av kommunerna och projektområdena utfördes. Om 
ytterligare tid hade funnits hade fler intervjuer utförts med personer både från kommunerna 
och med privatpersoner som har ett intresse för Norra Kymlinge eller Råstasjön. Genom att ha 
använt delar av de intervjuer som utfördes hösten 2016 på kursen 
Miljökonsekvensbeskrivningar sparade jag en hel del tid, då intervjuer och bearbetningen av 
dessa kräver mycket tid och planering. De intervjuer som har utförts tyckte jag blev 
tillräckligt omfattande för att kunna analysera och diskutera materialet men samtidigt inte 
alltför stora att hantera.   
 
2.3 Innehållsanalys  
”Content analysis is a research technique for making replicable and valid inferences from 
texts (or other meaningful matter) to the contexts of their use” (Krippendorff 2013, s. 24).  
Innehållsanalysen är en teknik (technique) som involverar specialiserade procedurer. 
Tekniken förväntas i sin tur vara pålitlig (reliable) och forskningstekniker borde leda till 
resultat som är replikbara (replicable) och giltigt meningsfulla (vaild) (Ibid s. 24).  
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Utgångspunkten för den här uppsatsens innehållsanalys härrör från Krippendorff´s (2013) 
ramverk för innehållsanalyser. Ramverket innehåller följande konceptuella komponenter:  

- En text – data som ska användas för att utföra en innehållsanalys  
- Forskningsfrågor som forskaren strävar efter att svara på 
- Ett valt innehåll som forskaren väljer ut för att få en förståelse av texten  
- En analytisk konstruktion som definierar vad forskaren vet om innehållet för texten 
- Slutsatser som är avsedda att svara på forskningsfrågan, vilket utgör grundbedriften av 

innehållsanalysen  
- Validerade bevis, vilket är den ultimata motiveringen av innehållsanalysen 

(Krippendorff 2013, s. 35).  
 
Vid utförandet av innehållsanalysen utgick jag från början från kommunernas översiktsplaner 
och även andra dokument som kunde kopplas till bostadsbyggande, grönområden samt de två 
projektområdena Norra Kymlinge och Råstasjön. Efter att ha läst dessa dokument bestämde 
jag mig för att avgränsa innehållsanalysen till de båda kommunernas översiktsplaner. Dels på 
grund av att dessa planer är väl utförda med en lång bearbetningsperiod och dels innehåller 
relevant och trovärdigt material för den här uppsatsens syfte och utgångspunkt. Anledningen 
till begränsningen var även på grund av tids- och utrymmeslimitationerna för arbetet av 
uppsatsen. Vid bearbetningen av översiktsplanerna använde jag mig av uppsatsen syfte och 
frågeställningar för att hitta passande kategorier som blev hjälpmedel vid granskningen av 
texterna. Dessa kategorier är: samhällsplanering, hållbar utveckling, exploatering och 
grönområden. Mer information om dessa kategorier hittas i kapitel 6 – resultat. Efter 
bearbetningen av texterna och utvalda meningsenheter kommer min tolknings- och 
analysförmåga att påvisas genom validerade bevis i kapitel 7 – analys och sammanfattande 
diskussion.  
 
Innehållsanalysen utgår från en problemdriven analys, med epistemologiska forskningsfrågor 
där det finns en tro om att systematisk läsning av potentiellt tillgängliga texter kan ge svar. 
Utgångspunkten blir därmed uppsatsens forskningsfrågor, för att på så sätt hitta relevant 
textmaterial och därifrån definiera relevanta enheter i texterna. Därefter görs kodade 
kategorier för att på så sätt kunna komma fram till ett resultat som svarar på 
forskningsfrågorna (Krippendorff 2013, ss. 357-368). Innehållsanalysen genomförs både med 
ett kvantitativt och kvalitativt angreppssätt. Den kvantitativa innehållsanalysen kommer 
genomföras i form av räknande av ord i kommunernas plandokument. Anledningen till att 
räkna ord är att utifrån ett stort material kunna utvärdera texternas innehåll och analysera 
dokumentens tyngdpunkter (Bergström & Boréus 2012, s. 60). Fortsättningsvis kommer en 
mer kvalitativ innehållsanalys göras för att undersöka plandokumentens innehåll och 
meningar (Bryman 2011, ss. 288-290; Bergström & Boréus 2012, s. 59). Därmed analyseras 
innehållet av kategorierna; samhällsplanering och hållbar utveckling samt grönområden och 
exploatering. Vid den kvalitativa innehållsanalysen används Lundmans och Graneheims 
tillämpade modell för att på så sätt hitta kopplingar i texter och intervjuer till uppsatsens 
huvudämne och till slut få fram ett resultat (Lundman & Graneheim 2012, s.194). Här tas 
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först en meningsenhet ut ur textens innehåll, vilket består av en meningsbärande del av texten. 
Det kan vara ord, meningar och stycken. Här är det viktigt att inte ta ut för stora eller för små 
meningsenheter. Vid för stora stycken kan materialet bli svårt att hantera och kan rymma flera 
betydelser medan för små kan vara svåra att få en förståelse av. Därefter görs en kondensering 
som innebär en process att göra texten kortare och mer lätthanterlig, samtidigt som budskapet 
fortfarande finns kvar. En kod är en beteckning på en meningsenhet och en kategori är flera 
koder/underkategorier som har ett likande innehåll (Lundman & Graneheim 2012, ss. 190-
191).  

Tabell 2: Metod för kvalitativ innehållsanalys (med inspiration från Lundman & Graneheim 2012, 
s.194). 

 
Meningsenhet 

 
Kondenserad 
meningsenhet 

 

 
Kod/Underkategori 

 
Kategori 

 
Vid denna typ av kvalitativa innehållsanalys ligger fokus i att framställa de variationer som 
finns i en text genom att identifiera skillnader och likheter. Vid utformningen av kategorier 
finns ett manifest innehåll som handlar om det textnära, uppenbara innehållet och det är 
kategorierna som blir den beskrivande delen. Vid sållningen av relevanta meningsenheter i 
texten utförs tolkningar av innehållet och dessa tolkningar förutsätter en förförståelse, detta är 
således något som behöver tas i beaktande. Något som måste förutses är att meningsenheterna 
inte alltid kan tas ut ur sin omgivning då meningen/meningarna kan mista sin förståelse. Det 
visar på att en text/mening inte är självständig och fri från sitt sammanhang (Lundman & 
Graneheim 2012, s. 189). Vid bearbetningen av översiktsplanerna märkte jag ganska snabbt 
att det var svårt att hitta både kod och underkategori till en meningsenhet, vilket gjorde att jag 
valde att sammanfoga dessa två till en kolumn i tabellstrukturen av innehållsanalysen. Jag 
tänkte först välja ut enskilda meningar i texterna men observerade att vissa meningar är svåra 
att välja ut enskilt då dessa mister sig förståelse utan sin omgivning av andra meningar. 
Därmed valdes två eller flera meningar ut i vissa avseenden. Genom att välja ut kategorierna 
först (vilket är den sista kolumnen från vänster) var det lättare att hitta de meningsenheter jag 
letade efter. Översiktsplanerna lästes flera gånger, systematiskt och utifrån 
innehållsstrukturen. Därmed kunde jag välja ut relevanta meningsenheter som passade med de 
valda kategorierna.  
 
2.4 Käll- och metodkritik 
Vid materialinsamlingen är det viktigt att tänka på validiteten och reliabiliteten. Validitet 
innebär att det som mäts stämmer överens med det som uppsatsen är avsedd att mäta. 
Reliabiliteten är tillförlitligheten i den utsträckningen det empiriska materialet innehåller 
mätfel (Gummesson 2003/2004, s. 134). Det finns svårigheter i att uppnå reliabilitet i en 
fallstudie då det är svårt att applicera resultat från ett specifikt fall till en annan studie, men 
beroende på i vilken utsträckning bedömningen sker kan reliabiliteten mätas på olika vis 
(Bryman 2011, s. 76). Förhållningssättet till det insamlade empiriska materialet behandlas 
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med en källkritisk infallsvinkel. Där materialet jämförs för att ta ut trovärdigt och 
vetenskapligt behandlat material som är aktuellt vid behandling av uppsatsens frågeställningar 
och syfte.   

Innehållsanalys som metod har både starka och svaga sidor. Fördelarna är att metoden är 
”öppen” och lätt att förstå och förklara. Innehållsanalysen kan även beskrivas som ett flexibelt 
tillvägagångssätt. En annan fördel är att metoden kan lämpas till olika syften och samt att den 
kan anpassas till forskarens erfarenhet och kunskap. Nackdelarna är att analysen bygger på ett 
granskande av dokumentets utformning och innehåll. Om dokumentet inte är tillräcklighet 
bra, kommer det synas i analysen också. Vid kodningen av materialet är det svårt att undgå 
tolkningar, vilket försvårar uppfyllelsen av objektivitet. Dock gör tolkningarna det lättare att 
se sammanhang och mönster samtidigt som det kan vara svårt att hitta logiska kategorier och 
då kan det finnas en risk för ”överblivet” material i de redan existerande kategorierna. Det är 
svårt att svara på varför-frågor genom en innehållsanalys. Detta innebär att bara det som går 
att mäta, undersöks och inte de teoretiska utgångspunkterna (Bryman 2011, ss. 296-297; 
Lundman & Graneheim 2012, s. 199), därför kompletteras detta med empiriska och teoretiska 
synsätt av analysen. En direkt konsekvens av metodvalet (semistrukturerade intervjuer och 
innehållsanalys) är att ett antal begränsningar kommer bli påträffade och måste därmed 
beaktas.  Genom att vara medveten om de båda metodernas för- och nackdelar kan avsiktliga 
val utföras för att på så sätt stärka metodutförandet i sig men även vid analysen av resultatet.  

Vid valet av källor och tidigare forskning är det viktigt att vara källkritisk, vilket innebär att 
källorna ifrågasätts och sätts i relation till syfte och frågeställningar till uppsatsen (Trost 2010, 
s. 58). Det finns främst fyra kriterier att följa vid ett kritiskt förhållningssätt av källorna, enligt 
Trost (2010). För det första ska källan beaktas i relation till den tidsepok källan härstammar 
ifrån. Speciellt när källan är äldre, är det viktigt att utgå ifrån en annan samhällsstruktur än 
den som finns idag (Trost 2010 s. 58-59). Exempel på äldre källor som används i uppsatsen är 
Dales (1968), Fourcault (1980), Gordon (1954) och Lefebvre (1982). Anledningen till att 
dessa har används är på grund av att författarnas teorier kan sättas i relation till dagens 
samhällsstruktur och problematik. Äldre källor som uttrycker specifika händelser och som kan 
jämföras med nyare källor, har dock valt bort för att fokusera på aktuellt material. För det 
andra är det betydande att undvika sekundärdata så mycket som möjligt för att på så sätt ha en 
äkthet i källorna som används (Trost 2010 s. 59). Primärdata används därför i största 
möjligaste mån för att på så sätt använda sig av så trovärdigt material som möjligt. Vissa av 
källorna är dock översatta texter, vilket kan vara vilseledande vid bearbetningen av 
referenserna (Ibid s. 60). Detta tas därmed i beaktande vid behandlingen av källan. För det 
tredje är det viktigt att granska om källan står fri eller är beroende av någon eller något. För 
det fjärde är det betydande att granska om källan är vinklad eller tillrättalagd på något sätt 
(Ibid s. 61). Dessa kriterier gäller främst (för den här uppsatsen) plandokument med 
involverade aktörer samt med inriktade områden och platser. Därmed tas detta i beaktande vid 
analyseringen av plandokumenten som används.   
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3. TIDIGARE FORSKNING 
 
I det här kapitlet kommer en redogörelse av tidigare forskning och grundläggande orientering 
om uppsatsens huvudämnen framföras. Det görs genom att först diskutera 
samhällsplaneringen och dess roll. Samhällsplaneringen styrs av bland annat av rättsliga 
ramverk i Sverige (Tonell 2005) och därmed görs en beskrivning av vilka lagar som styr vid 
planeringsprocessen. Samhällsplaneraren uppgifter består delvis av exploatering och 
utveckling. Därför redogörs en kortfattad historisk utveckling av bostadsbyggandet och 
situationen som råder idag gällande befolkningsökning i Stockholms län för att på så sätt 
komma fram till varför det finns ett bostadsbehov idag. En av anledningarna som försvårar 
exploateringen i Stockholms län är grönområdesbevarandet. Därmed följer en förklaring av 
grönområdenas betydelse i städerna. Avslutningsvis görs en redogörelse av målkonflikter och 
hur dessa kan uppstå.  
 
3.1 Samhällsplanering 
Samhällsplanering handlar om att tillgodose människors behov i samhället. Politiska beslut 
tillsammans med mål om demokrati, jämlikhet och effektivitet - formar och styr 
samhällsplaneringen framåt. Samhällsplaneringen syftar vidare till att utveckla samhället till 
det bättre utifrån strategier och aktiviteter, utförda av olika aktörer. Det politiska beroendet 
tillsammans med den allmänna nyttan av planeringen förvaltar samhället både historiskt och i 
framtiden (Hermelin 2005, ss. 306-307; Orrskog 2003, ss. 28-31). Samhällsplaneringen tas i 
uttryck på många olika geografiska skalor och skapar eller förändrar därmed platser. Dessa 
platser kan vidare involvera människor som känner en tillhörighet till platsen och därmed är 
det viktigt att inkludera dessa känslor vid utformande av platsen (Hermelin 2005, ss. 310-
311). För att samhällsplaneringen ska visas i fysiska resultat så krävs någon form av 
maktutövning. Kommunerna har planmonopol och bestämmer över användningen av mark 
och vatten inom de kommunala territoriella gränserna. Användningen av marken ska också ta 
hänsyn till lagstiftning i form av plan- och bygglagen och miljöbalken. Inkluderat av detta 
finns en rationell planeringsmodell som innebär att olika planformer genomförs utifrån ett 
hierarkiskt system. Plansystemet innefattas av regionplaner, översiktsplaner (görs av alla 
kommuner), detaljplaner, områdesbestämmelser (bl.a. riksintressen) och bygglov. Vid 
detaljplanearbetet görs även miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) om planen anses påverka 
miljön negativt på något sätt. Även olika alternativa planer diskuteras och jämförs för att 
komma fram till en fysisk insats som har minsta möjliga miljöpåverkan (Tonell 2005, s. 317).  
 
3.1.1 Målkonflikter inom planeringen 
Samhällsplaneraringens fokus idag handlar i stora drag om gröna städer, främjandet av 
ekonomisk tillväxt och förespråkande av social rättvisa. Å ena sidan kan dessa inriktningar 
ses som konflikter till varandra. Å andra sidan kan dessa inriktningar ses som konflikt med 
den historiska planeringen. Oavsett vilket perspektiv som diskuteras kan en triangelmodell 
utformas från dessa tre inriktningar. Modellen används för att förstå de avvikande 
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prioriteringarna av planering men även för att ifrågasätta begreppet hållbar utveckling som en 
”ledstjärna” inom planeringen (Campbell 2012, s. 413).  

 
Figur 1: Triangeln för målkonflikter inom planeringen och tre associerade konflikter, Källa: 
Campbell 2012, s. 415 

Utifrån denna modell kan tre olika synvinklar genomsyras: den ekonomiska, ekologiska och 
sociala. Den ekonomiska synvinkeln av staden innefattar av produktion, konsumtion, 
distribution och innovation. Rummet ses utifrån ekonomin och då genom transport och 
konsumtion. Den ekologiska synvinkeln ser staden som en konsument av naturresurser. 
Staden sätts emot naturen för att tävla om landyta och plats. Det ekologiska rummet ses 
utifrån grönytor och ekosystem. Den rättfärdige synvinkeln ser staden som en plats av 
konflikter över fördelningen av resurser, service och möjligheter. Rummet är en social plats 
innefattande av samhällen, grannskap, organisationer och arbetsenheter med risk för 
segregation. Det finns även andra synvinklar och perspektiv av staden och dessa kan ses 
utifrån bland annat arkitektur, psykologi och cirkulation (transport) (Campbell 2012, s. 416). 
Det är dock viktigt att poängtera att ingenting är svart och vitt, utan samhällsplaneringen 
inkluderas ofta av alla dessa synvinklar på något sätt, men kan luta åt ett visst håll.  
 
Med hänsyn till de tre olika perspektiven kan främst tre konflikter bildas: egendomskonflikten 
mellan ekonomisk tillväxt och social rättvisa, resurskonflikten mellan ekonomisk tillväxt och 
miljöskydd samt utvecklingskonflikten mellan miljöskydd och social rättvisa. 
Egendomskonflikten handlar om konkurrens mellan bland annat arbetsgivare och arbetstagare 
samt hyresvärdar och hyresgäster. Konflikten visar även gränserna mellan privata intressen 
och allmänhetens bästa. Resurskonflikten handlar om att handelsverksamheten utnyttjar 
naturresurserna samtidigt som naturen behöver regleringar för att skydda dessa resurser. 
Utvecklingskonflikten handlar bland annat om att insatser för att skydda naturen kan leda en 
saktad ekonomisk tillväxt (Campbell 2012, ss. 416-418). Vidare kan hållbar utveckling ses 
som en balans mellan dessa tre perspektiv och mål. Eftersom hållbar utveckling är ett diffust 
begrepp kan frågan ställas om det är ett användbart koncept eller inte? Det är en sak att 
lokalisera hållbarhet, men det är en annan att veta hur samhället ska komma dit. Då konceptet 
ses vara nödvändigt utifrån många miljöaktivister med flera, så borde det även vara 
användbart. Inom planeringen kan hållbar utveckling vara svårt att bryta ner och konkretisera, 
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då begreppet befinner sig på en holistisk nivå. Samtidigt som begreppet kan identifiera sociala 
prioriteringar och uttala hur samhället värderar ekonomin, miljön och rättvisa (Campbell 
2012, ss. 421-422). Planerarnas uppgift blir att anta utmaningen av hållbar utveckling med en 
dubbel, interaktiv strategi: (1) försök till att komma fram till en lösning för målkonflikter, och 
(2) främja kreativa, tekniska, arkitektoniska och institutionella lösningar. Planerarna måste 
förhandla mellan målkonflikterna och samtidigt främja en hållbar vision (Ibid s. 427).  
 
3.2 Lagstiftning  
Den rättliga ramen för den svenska planeringsprocessen definieras främst i plan- och 
bygglagen (PBL) (SFS 2010:900) och i miljöbalken (MB) (SFS 1998:808) (Nyström & 
Tonell 2012, ss. 182-183). Både vid exploatering och vid bevarande av grönområden 
inkluderas lagstiftningen i form av plan- och bygglagen och miljöbalken samt genom 
hänsynstagande till de 16 nationella miljökvalitetsmål som finns för Sverige.  
 
3.2.1 Plan- och bygglagen  
Det övergripande syftet med plan- och bygglagen (SFS, 2010:900) är att, enligt första kapitlet 
1§, utifrån människans frihet gynna en samhällsutveckling med jämlikhet och socialt goda 
levnadsförhållanden samt hållbar livsmiljö för människor som ingår i dagens samhällen och 
även för kommande generationer. Plan- och bygglagen reglerar bestämmelser för 
kommunerna. I 2§, samma kapitel, beskrivs ansvaret av planeringen och att användningen av 
mark- och vattenområden ligga på kommunal nivå (att det finns ett kommunalmonopol). I 
tredje kapitlet som handlar om översiktsplaner skrivs det att kommunerna alltid ska ha en 
aktuell översiktsplan som gäller för hela kommunen (3 kap. 1§). Ytterligare lagar finns även 
gällande detaljerade utvecklingsplaner (4, 5 och 6 kap.) samt bygglov (9 kap.). I Plan- och 
Bygglagens elfte kapitel om tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder står det i 10§ om 
tillsyn över kommunala beslut, att länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut om vissa 
prövningsgrunder inte uppnås. Dessa prövningsgrunder handlar bland annat om strandskyddet 
och bebyggelse som är olämplig för människors hälsa.  
 
3.2.2 Miljöbalken 
Miljöbalken (SFS 1998:808) har som syfte, enligt första kapitlet 1§, att främja hållbar 
utveckling för dagens och kommande generationer, innefattande av en hälsosam och god 
miljö. I Miljöbalken framgår även att naturen har ett eget skyddsvärde och att alla människor 
har ett förvaltaransvar. Det står även att en miljökonsekvensbeskrivning ska utföras om 
exploatering av ett område anses ha en negativ miljöpåverkan (6 kap. 1§). I miljöbalkens 
sjunde kapitel om skydd av naturen står det bland annat om naturreservat (4-8§) samt 
strandskyddsområde (13-18§). Ett naturreservat syftar till ”… att bevara biologisk mångfald, 
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet” 
(7 kap. 4§). Ett strandskydd gäller vid havet, insjöar eller vattendrag. Syftet med 
strandskyddet är att ”1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden, och 2. Bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten” (7 
kap. 13§).  
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3.2.3 Andra lagar och riktlinjer 
Plan- och Bygglagen och Miljöbalken är grundstenar för samhällsplaneringens och miljöns 
lagar, dessutom tillkommer olika sektorslagar och riktlinjer för hur vårt samhälle ska byggas 
upp och bevaras. EU har instiftat direktiv för bland annat miljön (Emmelin 2006, s. 125) och 
för att förhindra ytterligare försämring av miljön, infördes EU-direktivet 85/337/EEG år 1985. 
I direktivet ingår föreskrifter om miljökonsekvensbeskrivningar och sedan år 1985 direktivet 
har utvecklats och ändrats tre gånger, år 1997, 2003 och 2009. Ytterligare EU-direktiv finns 
för strategiska miljökonsekvensbeskrivningar, direktiv 2001/42/EU, och syftar till 
bedömningen på effekter av planer och programmet för miljön (ec.europa.eu 2017). För att 
Sverige ska arbeta ytterligare för en förbättrad miljö har regeringen tagit fram 16 
miljökvalitetsmål samt generationsmålet.  
 
Generationsmålet syftar till:  
"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser." (Riksdagens definition, Naturvårdsverket 2016).  
 
Tabell 3: God bebyggd miljö från de 16 miljökvalitetsmålen för Sverige (Miljömål 2016a).  
 Miljömål Förklaring Koppling 
 God bebyggd 

miljö  
"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö 
ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och 
global miljö. Natur- och kulturvärden ska 
tas till vara och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och så 
att en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten och andra resurser främjas." 
(Riksdagens definition av 
miljökvalitetsmålet) 

- Hur vi bor och lever 
påverkar vår miljö 
- Utbreda städer ökar 
behovet av transporter 
- Förtätning minskar 
avstånden men kan öka 
bullret 
- Förtätning genom 
bebyggda grönområden 
minskar möjligheten 
närliggande 
grönområden.  

 
Den här uppsatsen fokuserar främst på miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö (Se tabell 
ovan). Dock påverkas även tio andra miljökvalitetsmål vid en exploatering av ett grönområde 
och på lokal nivå är detta: myllande våtmarker, levande sjöar och vattendrag, levande skogar 
och ett rikt växt- och djurliv (beroende på områdets utformning från start). Vid påverkan av 
dessa miljömål berörs även naturliga ekosystem och den biologiska mångfalden. På nationell 
och global nivå är detta: begränsad klimatpåverkan, skyddande ozonskikt, frisk luft, bara 
naturlig försurning och giftfri miljö. Klimatförändringar påverkar både människas livsmiljö 
och naturliga ekosystem. Vid en exploatering kan resultatet bli ett ökat bilinnehav och därmed 
bidra till luftföroreningar och negativ påverkan på vårt klimat. Därför är det viktigt att planera 
för tillgänglig och effektiv kollektivtrafik i samband med bostadsbyggandet (Miljömål 
2016b).  
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De resterande sex miljömålen är: säker strålmiljö, ingen övergödning, grundvatten av god 
kvalitet, hav i balans samt levande kust och skärgård, ett rikt odlingslandskap och storslagen 
fjällmiljö. Dessa miljömål har ingen direkt påverkan vid exploatering i Stockholms län, även 
om indirekt påverkan kan uppstå (Miljömål 2016b). Av alla 16 miljömål är det ett mål som 
kommer att uppnås till 2020, skyddande ozonskikt och ett som är nära att uppnås, säker 
strålmiljö. De andra kommer inte att uppnås nu eller till 2020 (år 2050 för begränsad 
klimatpåverkan) (Miljömål 2016c). På regional nivå är det länsstyrelserna som har ansvaret 
för att samordna arbetet på miljökvalitetsmålen och på lokal nivå har kommunerna ansvaret 
att uppnå målen (Persson & Persson 2015, s.15).  
 
3.3 Exploatering  
Exploatering betyder utnyttjande (NE: exploatering 2017), vilket kan anses som ett negativt 
laddat ord men i denna uppsats kommer begreppet användas för att förklara byggverksamhet 
och ianspråktagande av mark för bostadsbyggande. För att få en uppfattning om hur 
exploatering har och kommer behandlas i Sverige görs en redogörelse för den historiska 
process som har varit kring bostadsbyggandet, påverkande faktorer och händelser som har 
gjort att vi har den utgångspunkt som vi har idag gällande bostadsfrågan. Efter det görs en 
redogörelse för situationen som råder idag och varför det finns ett bostadsbehov.  
 
3.3.1 Historik och påverkande faktorer  
Kring 1850 började det så kallade moderna samhället växa fram i Sverige. Det gjordes i form 
av befolkningsomflyttningar och förändrade sociala förhållanden i samband med 
urbaniseringen och industrialiseringen. Tillsammans med arbetarrörelsens och demokratins 
utveckling fick myndigheterna, genom de kommunala bostadsföretagen, större ansvar för 
bostadsförsörjningen. Därefter fick kommunerna en större och mer betydande roll i 
bostadsfrågorna under 1930-talet, men det var efter andra världskriget som kommunala 
bostadsföretag fick ansvar för att bygga och förvalta bostäder. Under denna tidsperiod växte 
även folkhemmet fram, som innebar en ideologi där staten kunde skapa tillväxt, välstånd och 
jämlikhet (Ramberg 2000, ss. 7-8; Jansson 2005, ss. 238-245). Tidsperioden mellan 1950 och 
1975 klassas som rekordår med ett utvecklande urbant konsumtionssamhälle, förbättrad 
sysselsättning och ökat bostadsbyggande, vilket resulterade i ökat välstånd i Sverige. Perioden 
gjorde att det skedde en strukturomvandling och många flyttade från landsbygden in till städer 
och tätorter (Ramberg 2000, s. 131). Det gjorde i sin tur att det blev bostadsbrist i städerna 
och miljonprogrammet blev en del av den bostadspolitik som bedrevs i början av 1960-talet 
(Ibid s. 142). Miljonprogrammet har ursprung i Ernst Michaneks uttalade ”En miljon bostäder 
på tio år” (NE: miljonprogrammet 2017) och det planerades för stor utbyggnad av bostäder 
under en längre period. Målet var att den svenska befolkningen skulle få rymliga, 
välplanerade och billiga bostäder (Ramberg 2000, s. 143). På mitten av 1970-talet inträffade 
en strukturkris med ökad konkurrens och överproduktion. Det skedde även en övergång från 
byggande till förvaltning och förvaltarrollen förändrades och förstärktes (Ibid s. 221). Det 
ledde till att en mer splittrad bostadsmarknad på 1980- och 1990-talet. Samtidigt utvecklades 
miljöfrågorna alltmer med mål för bättre bostadsmiljö och visioner om ett hållbart samhälle 
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(Ibid s. 246). Under de senaste tio-tjugo åren har arbetet utvecklats för att ta itu med regional 
obalans, boendesegregation och höga bygg- och bostadskostnader (Ibid s. 289).  
 
”Den svenska modellen” är en föreställning som kom att karakterisera Sverige under 1900-
talet. Modellen har pendlat i innebörd men inkluderas främst i den politiska kulturen med 
samförstånd och samarbetsanda som prägel (Jansson 2005, s. 238). Genom industrialiseringen 
har samhället genomgått en strukturomvandling i den reala ekonomin, vilket påverkar 
människors arbetsvillkor och deras bosättning. Den svenska modellen har bidragit till ett 
samförstånd mellan stat, arbete och kapital. Ömsesidighet har målet varit att öka 
levnadsstandarden via rationaliseringar, industriell expansion och full sysselsättning (Ibid ss. 
251-254). Inom politiken har det sedan längre funnits mål om att öka tillväxten i landet, vilket 
har satt press på ett snabbt ökat flöde av energi och råvaror och i sin tur påfrestningar på 
många ekosystem på jorden (Wijkman & Rockström 2011, s. 42).  
 
Mycket av stadens utformning har även påverkats av bilens framväxt - nya lokaliseringar 
möjliggjordes och markanvändningsfördelningen tog annan inriktning. Framväxten av olika 
transportmedel har gjort det möjligt att omlokalisera bostäder, arbetsplatser och service 
(Nyström & Tonell 2012, s. 157). Under 1950-talet tog bilsamhället fart på riktigt och antalet 
inregistrerade bilar femdubblades (Lundin 2008, s. 21). Bilens framväxt och vårt beteende har 
bidragit till att ett nytt stadsplaneringstänkande har etablerats (Nyström & Tonell 2012, s. 
157). En större individuell rörlighet har resulterat i en utspridning av konsumtions- och 
produktionsfunktioner (Rockström & Wijkman, 2011, ss. 15-16, 27).  

Bostadsbyggandet har minskat sedan 1960- och 1970-talet då miljonprogrammet gjorde att 
ungefär 100 000 nya lägenheter byggdes per år och mellan 1995-2000 var antalet 
nyproducerade lägenheter nere på runt rekordlåga 12 000 stycken per år. Efter det har antalet 
byggda lägenheter ökat och under 2006 till och med 2008 byggdes cirka 30 000 nya 
lägenheter per år (SCB 2012). Färdigställda lägenheter genom nybyggnad mellan 1938 till 
2016 i Sverige visas i diagrammet nedan (diagram 1), där småhus och flerbostadshus är 
uppdelade. Diagrammet visar även antalet ombyggda hus till flerbostadshus från 1989 fram 
till 2016. Ombyggnad kan vara både tillkomma och försvinnande lägenheter vid 
ombyggnationer eller ändrad användning.  
 
Under förra året (2016) färdigställdes 31 030 lägenheter i flerbostadshus och 11 411 i småhus 
i Sverige samt 3 399 flerbostadshus tillkom genom ombyggnationer. Detta ger en slutsumma 
på totalt 45 840 nya lägenheter 2016. Av dessa är en tredjedel nybyggda lägenheter i 
Stockholms län (SCB 2017a).  
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Diagram 1: Färdigställda lägenheter genom nybyggnad 1938 – 2016 och ombyggnad 1989 – 2016. 
Källa: SCB 2017a 
 
År 2010 hade Stockholms län 38,6 procent bebyggd mark med permanentbostäder jämfört 
med 26,8 procent i hela Sverige. Den totala andelen bebyggd mark var i Stockholms län 14 
procent av länets landyta jämfört med Sverige som hade 2,8 procent. Sundbyberg och Solna 
tangerade 50 procent bebyggd mark av kommunernas landareal (SCB 2013a, ss. 65-66).  

3.3.2 Situationen idag - befolkningsökning 
Den 20 januari 2017 var en historisk dag för Sverige och för svensk befolkningsstatisk, vi 
blev då 10 miljoner folkbokförda personer i landet (SCB, 2017b). Stockholms läns befolkning 
växer både i antal och andel jämfört med Sveriges totala befolkning. Svenska Centralbyrån 
prognostiserar att var fjärde svensk kommer att bo i Stockholms län år 2030 (SCB 2013b). 
Anledningen till att Stockholms län växer är främst på grund av invandring och högt 
födelseantal. Ofta kopplas befolkningstillväxten i Stockholms län med flyttningsströmmar av 
befolkningen som lever på landsbygden och i mindre kommuner. Detta är en koppling som 
kunde göras på mitten av 1800-talet och fram till och med de första efterkrigsdecennierna, 
men idag har de underliggande faktorerna till befolkningstillväxt i Stockholms län ändrats. 
Flyttningsströmmarna inom landet sker i större grad från övriga storstäder till Stockholm än 
från landsbygd och mindre kommuner (Stockholms handelskammare 2014; Länsstyrelsen 
Stockholm 2016, s. 15-16). Stockholms län beräknas få en befolkningsökning på över 
400 000 nya invånare fram till 2030 och för att tillgodose behovet av bostäder krävs minst 
16 000 nya bostäder per år i länet. För att det regionala bostadsmålet ska bli verklighet så 
krävs utnyttjande av alla byggrätter i redan lagakraftvunna detaljplaner och att kommunerna i 
länet tar fram nya detaljplaner för bostäder. Med effektivare tidsåtgång i planeringssystemet 
och minskat antal överklaganden finns större möjlighet att tillgodose bostadsbehovet 
(Länsstyrelsen Stockholm 2016, ss. 6, 37).   
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3.4 Grönområden  
Statistik och prognoser visar att fram till år 2050 kommer 66 procent av världens befolkning 
bo i tätortsområden och inom Europa kommer procentsatsen vara ännu högre. 2014 bodde 73 
procent i urbana områden i Europa och denna procentsats förväntas öka alltmer (United 
Nations (UN) 2014, ss. 1-8). Ökad urbanisering leder till negativa miljöeffekter som 
försämrad luftkvalitet och vattenkvalitet, ökad bullernivå och försämrad folkhälsa inkluderat 
av främst stress, vilket gör att den sociala kvaliteten försämras i städerna runt om i världen 
(Zhou & Rana 2010, ss. 173-174). För att inte fler grönområden i städerna ska försvinna och 
att grönstrukturer inte ska ses som ”rest-ytor” som förväntas att bli använda, behövs en 
förståelse av grönområdenas värde i städerna. Grönområdena måste bedömas som en viktig 
del av städernas struktur, en värdefull tjänst för medborgarna och en strategisk resurs för 
hållbar samhällsplanering (Chiesura & Martinez-Alier 2011, ss. 93-95). Kapitalet av natur 
visas i värdet och nyttan av naturtillgångar (såsom skogar, berg, sjöar, parker och andra natur- 
och vattenresurser), som är viktiga både i form av ekosystemsystemtjänster och livskvalitet 
men även för vårt ekonomiska välstånd (Douglas 2011, ss. xxi-xxii). Utvecklingen och 
ökningen av urbana områden gör att, ur ett ekologiskt perspektiv, de naturliga ekosystemen 
förändras drastiskt i dessa distrikt. Människornas försök till att frigöra sig från naturen genom 
handel, globaliseringsprocesser och teknisk utveckling, ges i uttryck i städernas tillväxt och 
den urbana utvecklingen. Resultatet av detta blir att de urbana ekosystemen blir alltmer 
beroende av de naturliga ekosystemen utanför (Persson & Persson 2015, s. 113).  
 
3.4.1 Vad är ett grönområde?  
Såsom tidigare nämnts, innefattas ett grönområde i den här uppsatsen av tätortsnära natur eller 
stråk som kan användas i rekreationssyfte (vila eller fysiskt aktivitet) eller som tillgänglig 
ekosystemtjänst för området. Dessa områden kan i sin tur bestå av bland annat skog, 
gräsplättar, parker, trädgårdar, idrottsplaner och kolonilotter (Statens folkhälsoinstitut 2009, s. 
13; Douglas 2011, s. xxi). Grönområden i städer består av grönytor, vilket är alla ytor i en 
tätort som inte är hårdgjorda. Det är allt grönt i en stad, både allmänna platser (exempelvis 
parker) och privata marker (exempelvis trädgårdar) (Boverket 2010, s. 13). Det totala antalet 
grönområden blir stadens grönstruktur (Boverket 2007, s. 14). ”Natur och samhälle är 
förenade i en gemensam verklighet” (Lidskog & Sundqvist 2011, s. 49), men naturen kan i 
vissa lägen ses som ett distanserat land eller något som står utanför människan angelägenhet. 
Begreppet ”nonhuman” innebär att kulturer och samhällen är formade av mer än mänskliga 
geografer. ”Nonhumans” är det som inte är mänskligt och det är dem som inte kan förstå eller 
inte pratar samma språk som människorna. ”Nonhuman spaces” är de platser där människor 
inte har övertaget och inte har samma kontroll över vad som händer och hur platsen utvecklas. 
Istället för att dela in ”humans” och ”nonhumans”, behövs en experimentell blandning ske där 
uppdelningar suddas ut för att på så sätt inkludera växter och djur samt andra organismer i de 
mänskliga samhällena (Hinchliffe et al. 2005, ss. 643-644).  
 
3.4.2 Varför behöver vi grönområden i våra tätorter? Ekosystemtjänster 
Alla komponenter av urban miljö, från skogar, våtmarker, vattenområden, parker, 
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grönområden som trädgårdar och så vidare, genererar nyckeln till urbana ekosystemtjänster. 
Städer inkluderas av en rad olika system. Å ena sidan, ekonomiska system med flöden av 
pengar, varor, tjänster och material. Å andra sidan, ekosystem med flöden av energi, vatten 
och kemiska element. Städer har även sociala flöden, inkluderat av livsmiljöer för människor 
och andra organismer (Douglas 2011, s. xxii). Ett ekosystem innebär, mer detaljerat, en del 
natur inkluderat av diverse organismer som samverkar med varandra. Ett ekosystem innefattar 
både levande (biotiska) och icke-levande (abiotiska) faktorer. I ett ekosystem ingår klimatet, 
naturens kvalitet, arter (flora och fauna) och organismer (Persson & Persson 2015, ss. 21-22). 
Grönområden i städer och tätortsnära natur utgör viktiga ekosystemtjänster i form av renare 
luft, stabiliserad temperatur och klimat, bullerdämpande samt vattenrening och upptagning av 
vattenavrinning genom evapotranspiration (Oke 1987; Integovernmental Panel on Climate 
Change 2000; Thorsson, 2005; Bottalico et al. 2015; Boverket 2010). Evapotranspiration 
innebär transpiration, när växter tar upp vatten från marken genom sina rötter och avger den 
genom sina blad och evaporation, omvandlingen av vatten från en vätska till gas genom 
vegetationens blad eller omgivande jord (Oke, 1987, s. 402).  
 
3.4.3 Varför behöver vi grönområden i våra tätorter? Hälsofördelar 
Grönområden av olika slag har en positiv inverkan på människors hälsa, genom aktiviteter 
(Hill 2002, s. 210) och rekreation samt skapar en harmonisk sinnesstämning (Fleischer & 
Tsur, 2003, ss. 269-270). Grönytor har även visats ha en positiv inverkan på sjuka patienter 
och kan påskynda tillfrisknandet (Ulrich 1984, ss. 420-421; World Health Organization 
(WHO) 2012, s. 1-4). Ytterligare hälsofördelar visas i att psykisk trötthet (inkluderat av bland 
annat stress) och aggression kan reduceras vid tillgänglighet till goda grönmiljöer (Kuo & 
Sullivan 2001, s. 566; Machnaghten & Urry 2000, ss. 179-180).  
 
3.4.4 Rätten till närliggande grönområden i städerna  
Sverige är ett urbaniserat land, men det finns ofta tillgång till grönområden och natur på 
många platser i landet och även också i städerna. Grönområdena minskar dock vid ständig 
exploatering, främst i städer (Nyström & Tonell 2012, s. 29) och därmed blir bostadsnära 
natur inte en lika stor självklarhet längre. Boverket har därmed tagit fram en modell där tre 
aspekter ingår: tillgång, nåbarhet och kvalitet. Dessa tre aspekter innebär att resurser och 
upplevelsen ska finnas för tillgänglighet till grönområden samt att den bostadsnära naturen 
ska uppfylla vissa värden i storlek och form (Boverket 2007; Statens folkhälsoinstitut 2009). 
Enligt Boverket (2007) är människor beredda att gå som mest 300 meter till närmaste 
grönområde från sin bostad. Närhet till grönområden visas enligt Ulrich et. al. (1991) 
påskynda tillfriskningen vid sjukdom, enligt Tyrväinen och Miettinen (2000), höja 
fastighetsvärdet på bostäder (s. 205) och enligt Grahn och Stigsdotter (2003) få positiva 
effekter på hälsan och minska stress (s.1). För att mäta fördelningen av grönområden i 
städerna har grönytefaktorn skapats. Grönytefaktorn är ett relationstal mellan växtlighet och 
dagvattenhantering i förhållande till bebyggd kvadratmeteryta (länsstyrelsen Stockholm 2010) 
(Grönytefaktorn används i kapitel 6.2.1).  
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3.4.5 Grönstruktur inom samhällsplaneringen  
Det finns många policy- och planeringsdokument som kan kopplas till miljö- och 
grönstrukturhanteringen i en kommun.  Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ska 
aktualitets förklaras inför varje ny mandatperiod) där visionära planer för bevarande och 
utveckling av mark- och vattenområden redovisas. Vid detaljplanearbetet ska en 
miljökonsekvensbeskrivning göras om projektet kommer att påverka miljön. Andra planer 
som kompletterar eller är tematiska tillägg till översiktsplanen kan vara klimatstrategier, 
grönplan/grönstrukturprogram, vattenplan/blåstrukturplan samt naturvårdsprogram/ 
naturvårdsplaner (Boverket 2010, ss. 16-25). I naturvårdsprogram/naturvårdsplaner behandlas 
områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv (Boverket 2010, s. 24) 
och enligt Miljöbalken ska dessa områden skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 
natur- och kulturmiljön (MB 4 kapitlet).  
 
Det finns idag en klyfta mellan kunskap och handling gällande miljöfrågor och hållbar 
utveckling. Även om kunskapen finns görs för lite för att se betydande resultat (Lidskog & 
Sundqvist 2011, s. 60). För att uppnå en hållbar stadsutveckling är tillgängliga grönområden 
en del i framgångsreceptet. Med hållbar stadsutveckling menas en utveckling av staden som 
gynnar både nutida och framtida generationer och deras livsmiljö. Utvecklingen sker inom 
olika aspekter; sociala, ekonomiska och ekologiska samt kulturella, även på olika skalor: 
lokalt, regionalt, nationellt och globalt (Boverket 2004, ss. 17-20). Grönområdena bidrar till 
hållbar stadsutveckling genom den sociala aspekten (människors hälsa och välmående) och 
genom den ekologiska aspekten (ekosystemtjänster och stabiliserat klimat) (Ibid ss. 40, 60).  
 
Såsom tidigare nämnt, så bor majoriteten av Europas befolkning i städer och tätorter. Detta 
påverkar inte bara människornas livskvalitet, utan alla biologiska system, naturliga miljöer 
och klimatet. Därmed blir det allt viktigare att arbeta för att skapa hållbara städer. Genom 
hållbara metoder som bevarande av grönområden, omstrukturering och förbättring av 
markanvändningen, förbättrad energieffektivitet, ökad kollektivtrafik, minskad användning av 
färskvatten, minskat avfall och så vidare, skapas förutsättningar en hållbarare stad (Bozena 
2013, s. S73; Persson & Persson 2015, s. 116). Nedan görs en sammanfattande redogörelse av 
grönområden och vegetationens värden; ekologiskt, hälsomässigt, socialt och ekonomiskt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Egen design av grönområdenas värden utifrån: ekosystemtjänster, hälsovärde, socialt värde och 
ekonomiskt värde. 
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3.5 Målkonflikter  
För att tydliggöra målkonflikter och dess process, hur de uppkommer och varför, görs en 
redogörelse nedan. Utifrån uppsatsens syfte där utgångspunkten är den sannolika 
målkonflikten mellan bostadsexploatering och grönområdesbevarande, tydliggörs här hur en 
målkonflikt kan uppkomma inom just dessa områden. 
 
Det finns idag en rad olika kunskaper inom konflikter samt flera förståelser och förklaringar 
av konflikter. Förklaringen av konflikt och konfliktteori som används i boken ”Using conflict 
theory” innebär att konflikter kan ha sitt ursprung antingen i målinkompatibilitet eller 
målfientlighet (eller båda) och innebär ett unikt beteende, konfliktbeteende. Således definieras 
konflikt som ”actors use conflict behavior against each other to attain incompatible goals 
and/or to express their hostility” (Bartos & Wehr 2002, s. 13). Det innebär att aktörer 
använder konfliktbeteende mot varandra för att uppnå oförenliga mål och/eller uttrycka sin 
fientlighet. Det är viktigt att påpeka att aktörer i detta läge kan vara både individer och 
grupper (Ibid. s. 13). Konfliktbeteende kan ofta kopplas till strider, våld och påtryckningar. 
Genom denna definition kopplas konfliktbeteende till ett beteende som hjälper aktörer att 
uppnå sina mål som är oförenligt med motståndaren (Ibid. s. 22).  
 
Målkonflikter däremot uppstår när två olika mål är oförenliga, alltså när det ena målet får ge 
vika för det andra (Wandén 1997, s. 17). Vid planeringen av en kommuns markanvändning 
kan det lätt uppkomma målkonflikter mellan vad som ska bevaras och vad som bör utvecklas. 
Målkonflikter kan påträffas i olika skeenden av planeringsprocessen men det är vid 
beslutskeendet som avgörandet äger rum och vissa mål kan få ge vika för andra. Politikerna 
på lokal nivå har många intressen att ta hänsyn till, inte bara lokala intressen utan även mål 
och riktlinjer från regional och nationell nivå. Exempel på mål som kan komma i konflikt med 
varandra är miljömål och andra samhälleliga mål. Konflikter kan även uppkomma mellan 
olika verksamheter och då bland annat mellan offentlig och privat sektor. En målkonflikt 
uppstår på vägen till måluppfyllelse och inte genom målet i sig (Bartholdsson 2011, ss. 3-4).  
 
Om flera mål eller intressen finns och ett mål inte kan uppnås utan att förbise ett annat måste 
prioriteringar göras, men om de kan uppnås på samma gång blir situationen försumbar. 
Målkonflikter kan innebära, genom måluppfyllelse, negativa konsekvenser då det finns olika 
intressen i processen. Utifrån detta kan målkonflikter definieras enligt följande:  
 

”… en samhällssituation där det råder samstämmighet om att flera olika politiska mål ska uppnås men 
det kan råda oenighet om vilket mål som ska uppnås först och hur måluppfyllelsen ska gå till.” 
(Bartholdsson 2011, s. 18).  

 
Målkonflikter och osäkerhet är två huvudsakliga problem när det kommer till 
beslutsprocessen. Konflikterna finns ofta mellan ekologiska mål och socio-ekonomiska mål 
eller samhällsmål (dessa är systemmål, produktionsmål, hänsynsmål eller processmål) 
(Wandén 2003, s. 23). Ofta finns även en okunskap för ekologiska värden och den biologiska 
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mångfaldens betydelse, vilket gör att dessa mål får lägre prioritet (Drechsler 2004, s. 141). 
Regeringen i Sverige har beslutat om 16 miljökvalitetsmål och dessa ska stärka den 
ekologiska dimensionen av hållbar utveckling och forma en god miljö för dagens och 
nästkommande generation (Edvardsson 2004, s. 172). Problemet med miljömålen idag är 
bland annat de målkonflikter som finns mot dessa eller inom ekologidiskursen. Alltså interna 
och externa målkonflikter. Interna innebär konflikter mellan två miljömål och externa 
miljömål och andra icke-miljömål (Ibid. s. 178). Potentiella konflikter som kan uppkomma 
mellan miljömål och andra mål kan vara följande, utifrån problematiken mellan miljö och 
bostadsbehovet:  
 
Tabell 5: Konflikter mellan miljömål och andra mål (Wandén 2003, s. 31) 

Konflikter 
Politikområde Bostadspolitik 
Slag av miljömål Användning av naturresurs 
Miljömål Bl.a. delmål inom målen begränsad klimatpåverkan, ingen 

övergödning, grundvatten av god kvalitet (genom begränsat 
byggande)  

Andra mål Bostadsförsörjning, balanserad regional utveckling (genom mer 
byggande) 

Slag av effekt Volym (energi, sysselsättning, byggvolym) 
 
Tabellen visar inte hur det ligger till i verkligenheten utan sätter endast upp hypoteser av 
möjliga motsättningar. Vidare finns påvisande synergier mellan miljömål och andra mål, 
vilket visas nedan för miljömål och bostadspolitiken:  
 
Tabell 6: Synergier mellan miljömål och andra mål (Wandén 2003, s. 34) 

Synergier 
Politikområde Bostadspolitik 
Politikområdets egna 
mål 

Bättre bostadsförsörjning genom tätare bebyggelse.  
Billigare bostäder genom energieffektivitet. 

Miljömål Mindre utsläpp genom färre resor.  
Mindre energiåtgång och därmed mindre utsläpp.  

Slag av effekt Innehåll (tätare bebyggelse, energieffektivitet) 
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4. GRÖNOMRÅDEN, RÄTTVISA OCH MAKT 
 
Teori är en betydelsefull del av den vetenskapliga forskningen och tillsammans med empiri 
förs forskningen framåt. Empiriska och teoretiska moment inom forskningen sker antingen 
parallellt, står var för sig eller ger utgångspunkter till varandra (Gummesson 2003/2004, s. 
123). I det här kapitlet görs en genomgång av studiens teoretiska perspektiv: miljörättvisa, 
allmänna utrymmen och makt- och aktörsstrukturer. Teoriernas innebörd kan kopplas till den 
tidigare forskningens fem huvudämnen (samhällsplanering, lagstiftning, exploatering, 
grönområden och målkonflikter) och teorierna är utgångspunkter till varandra. Dessa teorier 
och begrepp kommer sedan tillsammans med insamlat empiriskt material vara utgångspunkter 
till analysen av fallstudierna och den efterkommande diskussionen. Teorierna/begreppen har 
valts ut baserat på syftet och frågeställningarna för uppsatsen. Miljörättvisa har dessutom valts 
för att förklara kopplingen mellan grönområden och rättvisa i staden. Vilken rätt har 
medborgarna som bor i staden till grönområden och deras närliggande miljö? Vidare förklaras 
allmänna utrymmen och denna teori kan kopplas till miljörättvisa då allmänna utrymmen 
handlar om de platser i staden som medborgarna delar och utnyttjar, i vissa lägen på samma 
villkor och ibland inte. Grönområdena är en naturresurs och vid ett ökat ianspråktagande av 
dessa områden skapas ett hot mot dessa naturresurser, något som kan kopplas till den så 
kallade ”allmänningens tragedi”. För att förstå vilka som bestämmer över utvecklingen och 
bevarandet av staden görs en redogörelse av de makt- och aktörsstrukturer som finns i 
samhället och för att visa vilka som har ansvaret i att försöka lösa de målkonflikter som kan 
uppstå i samband med bostadsexploatering och grönområdesbevarande.  
 
Valet av teorierna har framställts genom en längre process av bearbetning och testande av 
många olika teorier för att hitta de som anses passa till syfte och frågeställningar samt det 
valda ämnet i stort. Från att ha testat applicera urbanteori, planeringsteori, allmänna 
utrymmen, miljöpsykologi, miljörättvisa, organisationsteori, maktteori, aktörsstrukturer och 
lokaliseringsteori på uppsatsens huvudfokus har jag tillslut kommit fram till vilka teorier som 
är betydande för att kunna analysera resultatet från innehållsanalysen och intervjuerna. 
Genom att gå fram och tillbaka i arbetsprocessen, har jag förstått att många val och urval inte 
kan göras genom en linjär process utan dessa måste testas och utvärderas innan ett passande 
val genomförs och bestäms. Här gäller det även att försöka se en röd tråd genom hela arbetet 
och se kopplingar mellan tidigare forskning, metodval, teori och analys. En teori ska väljas 
med omsorg och kunna användas i analysen för att få en djupare förståelse av undersökningen 
och resultatet av denna.  
 
4.1 Miljörättvisa 
Henri Lefebvre skrev 1968 i sin pamflett om staden som rättighet och menade att människan 
har behov som ges i uttryck i staden på olika vis. Därmed måste vi undersöka staden och 
människors olika livsvärldar (Lefebvre 1982, s. 49). Under 1990-talet började därefter fler 
forskare uttala sig om rättigheter och dess innebörd. De främsta diskussionerna handlade om 
kommunikativ rationalitet, erkännande av mångfald och den rättfärdige staden/rumslig 
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rättighet (Fainstein 2014, s. 1). Vidare kan tre begrepp kopplas till den rättfärdige staden; 
demokrati, mångfald och jämställdhet (Ibid ss. 7-12). Rättvisa inom planering handlar om den 
mångfald som finns mellan sociala grupper och genom demokratiska uttryck samt har en 
koppling till den ekonomiska strukturen som finns i samhället (Fainstein & Campbell 2012, s. 
12). Rättvisa kan även tas i uttryck från miljön, så kallad miljörättvisa. Definitionen av detta 
perspektiv kan formuleras på många olika vis. Utifrån United States Environmental Protection 
Agency (EPA) innebär miljörättvisa följande:  
 

”Environmental justice is the fair treatment and meaningful involvement of all people regardless of race, 
color, national origin, or income, with respect to the development, implementation, and enforcement of 
environmental laws, regulations, and policies” (EPA 2017).  

 
Definitionen menar att alla människor ska involveras, oavsett etnicitet eller ekonomiskt 
tillstånd, med en rättvis behandling och meningsfull medverkan i samhällets utveckling med 
hänsyn till miljölagar, förordningar och politik (EPA 2017). Inom miljörättvisa ingår diverse 
dimensioner av sociala och ekologiska perspektiv (Walker 2012, s. 2). Diskussioner kring 
grönområden exempelvis, som är inte lika diskuterat som avfall, luftföroreningar, 
klimatförändringar och andra miljöfrågor men inkluderas nu alltmer i miljörättvisedebatten 
(Walker 2012, s. 156; Agyeman 2005, ss. 26-27). Miljörättvisa handlar alltså även om 
naturresurser och inte bara om den rumsliga fördelningen av miljögifter (Agyeman 2005, s. 
26; Wessells 2011, s. 58).  
 
Vid bedömningen av miljörättvisa är det viktigt att skilja på historiska händelser och 
strukturella grunder som har blivit anledningar till att det kan finnas en miljö(o)rättvisa i våra 
svenska samhällen. Detta kan även ses ur ett globalt perspektiv. Vidare är det betydande att 
utskilja de människor som drabbas av miljö(o)rättvisa i samhället (Hornborg 2015, s. 122). En 
ojämn fördelning av grönområden i samhällena bevisar även att det finns en miljö(o)rättvisa, 
utefter att grönområdenas värde har identifierats (Wolch et al. 2014, s. 235).  
 
Rättvisa kopplat till grönområden handlar i stora drag om delaktighet och procedur rättvisa, 
genom involvering av lokala samhällen i processen av att planera, investera samt att anlägga 
och underhålla offentliga grönområden (Walker 2012, s. 176). Grönområden kan användas 
som en metodologisk del av miljörättvisa, genom att undersöka andelen grönområden i en 
stad och hur fördelningen ser ut ur en geografisk synvinkel. På så sätt kan ojämlikheter hittas i 
staden och det kan därmed vara lättare att genomsyra det mänskliga behovet av grönområden 
i staden. Anledningen till en ojämn fördelning av grönområden i städer, kan i stor grad bero 
på den historiska kontexten och kan därmed förklara dagens mönster. Samtidigt som beslut 
idag kan ha gjort att det har blivit en ojämn fördelning. Det som är viktigt att tänka på i 
undersökningen av fördelningen av grönområden är dock att naturresurserna som finns inom 
grönområdena kan ha flera olika betydelser och bruksvärden. Det gör det svårt att upptäcka 
någon form av mönster eller process för att skapa en jämn fördelning av grönområden i en 
stad (Ibid s. 157). Andra utmaningar är att även om det finns en god tillgänglighet till 
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grönområden och en sånär jämn fördelning, kan kvalitet och utformning av grönområden 
skilja sig och därmed utgöra en miljö(o)rättvisa (Wolch et al. 2014, s. 236).  
 
Miljörättvisa kopplat till grönområden kan antingen förstås genom att bebyggelsen planeras 
enhetligt med ett visst antal planterade träd förenat med bebyggelsen. Om miljörättvisa förstås 
genom denna typ av utförande, för att lyckas med jämlikhet, förnekas verklighetsbilden av 
städer. Det är nämligen omöjligt att uppnå någon typ av jämn och rättvis fördelning av 
grönområden visuellt och geografiskt sätt. Det finns även skillnader i hur människor upplever 
och värderar grönområden, vilket gör att förutsättningarna för en jämn geografisk utbredning 
försvåras ytterligare. Ett annat sätt att se miljörättvisa på (utifrån grönområden) är genom mer 
friare termer och val, att människor har möjligheten att besluta själva om de vill leva nära 
grönområden eller prioriterar andra användningsområden. Det som dock försvårar 
förutsättningarna för detta är att alla typer av begränsningar av val försvinner och 
exploateringsaktörer får friare roller i att bestämma utformningen av staden, vilket kan 
resultera i ianspråktagande av grönområden (Walker 2012, s. 173). Grönområden har en rad 
samhällsfördelar (se kapitel 3.4 grönområden), men kan även resultera i risker i form av 
otrygghet. Denna otrygghet kan sedan variera både på grund av områdets utformning och 
beroende på vem som brukar grönområdet, det finns då alltså skillnader beroende på ålder, 
inkomst och etnicitet. Flera olika uppfattningar och användningsutföranden kan därmed leda 
till ojämlikheter (Ibid s. 178). Utifrån Sundbyberg och Solna är miljörättvisa gällande 
grönområden, en fråga och diskussion som kommer bli mer aktuell ju mer kommunerna 
bebygger. Det är även en fråga om hur grönområden identifieras och vilket värde dessa 
områden har beroende på innehåll och placering i städerna. 
 
4.2 Allmänna utrymmen 
För att få ett perspektiv av medborgarnas förhållningssätt till den fysiska platsen har teorin om 
allmänna utrymmen valts ut. Organisationen inom offentlig sektor tillsammans med 
medborgarna styr över utvecklingen och användningen av de allmänna utrymmena. De 
allmänna utrymmena tillsammans med resterande samhälle formas både av beslut och insatser 
samt bygger upp en ram eller förutsättningar till att fatta vissa beslut (Persson 1999, s. 113).   
Medborgarna har ett egenintresse gällande grönområdena medan kommunerna kan ha en 
annan uppfattning av användningen av grönområdena. Inom de allmänna utrymmena ingår 
antingen naturliga resurssystem som inryms av olika grönområden (betesmarker, skogar eller 
diverse vattendrag) eller mänskliga resurssystem som kan vara exploatering (infrastruktur och 
bostäder). Det finns även resursenheter som produceras av systemen och dessa enheter kan i 
ett grönområde exempelvis vara flora eller fauna. Ytterligare enheter kan även vara antalet 
bilar, bussar och tåg som använder den utformade infrastrukturen samt mängden energi som 
används i bostäderna (Ostrom 2009, ss. 64-65).  
 
Miljöproblem som finns idag påverkas av människornas ohållbara utnyttjande av 
naturresurser, detta ingår i begreppet ”allmänningens tragedi”. Utifrån forskningen kring 
”allmänningens tragedi” (Hardin 1968, s. 1244; Gordon 1954, s. 124; Dales 1968, s. 800) 
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förespråkas dels statligt ägande av dessa resurssystem, då främst av de naturresurser som 
finns, för att få mest möjliga ur dessa resurser. Andra rekommenderar ett privat ägande för att 
utnyttja naturresurserna på ett långsiktigt hållbart sätt (Ostrom 2009, s. 29). ”Allmänningens 
tragedi” har formats utifrån människans slitage och icke-effektiva resursutnyttjande av miljön. 
”Mycket i världen är beroende av resurser som riskerar att drabbas av allmänningens 
tragedi” (Ostrom 2009, s. 32). Hardins uppfattning av allmänningens tragedi var att: utifrån 
en gemensam ägd allmänning som brukas av bönder för bete för djur (som bönderna äger 
själva) och då betet är gratis så lönar det sig att föda upp flera djur, vilket leder till för många 
djur och allmänningen blir överbetad och detta i sin tur leder till allmänningens förstörelse. 
Tragedin innefattar att var och en har ett egenintresse och försöker maximera sitt bästa, vilket 
slutar med förlust för alla (Hardin 1968, s. 1244).  
 
De lokala användarna som förbrukar resursenheterna i resurssystem måste känna sig 
inkluderade och motiverande för att bidra till ett fungerande resurssystem, därför behövs en 
rättvis och effektiv metod som fördelar resursenheterna (Ostrom 2009, s. 68). Skillnaden från 
förr (1800-talet och en bit in på 1900-talet) är att idag drabbar vår överexploatering jordens 
gemensamma resurser, våra allmänningar, som atmosfären, haven och storskaliga ekosystem, 
vilket har gjort att klimatförändringen som en process har satts igång och blir svår att stoppa 
(Wijkman & Rockström 2011, s. 23).  
 
Det har sedan längre funnits en myt om den eviga tillväxten och att naturen har resurser som 
aldrig tar slut eller påverkas av människans beteende. Idag lever människorna på ett sätt som 
överkonsumerar naturens tillgångar (Wijkman & Rockström 2011, s. 24) och många lever på 
tron om att människan står över naturen och att det finns en rätt att exploatera den för sina 
egna syften (Ibid s. 27). Det är möjligt att idag ha en livsstil som gör att vi människor tär mer 
på våra natursystem än vad dessa avkastar. Vi kan även öka halten av växthusgaser utan 
alltför allvarliga konsekvenser på kort sikt. Det gör dock att vi långsiktigt kommer förstöra 
jordens natursystem och resultatet blir ett mer instabilt klimat (Ibid ss. 220-221). Beroende på 
människans livsstil och bosättning har människan varierande förhållanden till naturen. Det 
finns alltid ett direkt eller indirekt resursutnyttjande men i vilken grad och omfattning kan 
variera beroende på vilken livsstil en människa har. De extrema livsstilarna kan förklaras i 
antingen ”naturnära” eller stadsorienterade. En ”naturnära” livsstil ges i uttryck av att naturen 
får ett högt symbolvärde medan en mer stadorienterad livsstil ser naturen mer som en 
konsumtionsvara bland många andra. Mellan dessa livsstilar finns en rad andra livsstilar som 
liknar de nämnda mer eller mindre (Wärneryd, Hallin & Hultman 2002, s. 69). Markvärden 
kan även kopplas till teorin om allmänna utrymmen och då genom grönområdets värde för ett 
samhälle. En park i en stad kan tolkas inte ha något markvärde, då det inte förväntas någon 
ekonomisk avkastning av området. Istället kostar parken pengar att underhålla, vilket gör att 
det inte finns något egenintresse för att äga marken. Däremot finns en kollektiv nytta av 
parkmarken och dess förbrukande (Nyström & Tonell 2012, s. 45). Som tidigare nämnts i 
kapitel 3.4 om grönområden, höjs fastighetsvärdet på bostäder om de ligger i närheten av ett 
grönområde (Tyrväinen & Miettinen 2000, s. 205). Utifrån dessa exempel visar det sig att det 
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går att göra kopplingar mellan grönområdenas värde och dess ekonomiska värde. Den 
allmänna inställningen till grönområden är betydande både när det kommer till utnyttjande 
och värdesättningen av grönområdena och vikten av att bevara eller inte. Detta visas vidare i 
projektområdena Norra Kymlinge och Råstasjön. Allmänintresset är instruktivt för 
samhällsplanerare men innefattar därmed även ett tolkningsutrymme (Johansson & Khakee 
2009, s. 63). Det gäller för planeraren att hitta det största allmänintresset och se bortom de 
särintressen som finns i samhället, samtidigt som lagstiftning och diverse mål ska inkluderas.  
 
Det allmänna intresset av ett utrymme kan tas i uttryck i bruksvärdet av området eller platsen. 
Bruksvärdet förklaras enligt Ståhle (2005) vara användbarhet (nytta) och användningsområde 
(nyttighet) kopplat till friytor (Ståhle 2005, sid. 69). Med friytor menas här all obebyggd mark 
(Ibid sid. 1). Användningen kan vidare kopplas till en enskild individ eller för ett samhälle i 
stort. Friytorna kan ha olika användningsanledningar och därmed bruksvärden (Ibid sid. 69), 
som bland annat rekreation eller viloplatser. Bruksvärdet för grönområden kan uttryckas i 
både sociala och ekologiska värden (Ibid sid. 71).  
 
4.3 Makt- och aktörsstrukturer 
Makten över marken har bidragit och bidrar även idag till konflikter och oenighet (Persson 
1999, s. 138). Makt kan förstås och uttryckas inom många olika sammanhang. Enligt 
Börjesson och Rehn (2009) finns varierande möjligheter till en teoretisk diskussion av makt 
och de väljer att fokusera på tre vägar: maktens tekniker (hur makt tas i uttryck i samhället), 
maktens subjekt (de olika maktstrukturerna som finns) samt maktens upplevelser (hur vi 
uppfattar makten) (Börjesson & Rehn 2009, s. 10). Fokus ligger i den här uppsatsen på hur 
makten har manifesterats i Sundbybergs och Solnas samhällsplanering och även hur det har 
tagits i uttryck i processerna för Norra Kymlinge och Råstasjön. Makt och politik är ofta 
förknippade med varandra på ett sätt där makten utförs i politiken, men makten utspelar sig 
även i relationer och strukturer som finns i alla delar av samhället (Persson 1999, s. 125). 
Detta är något som bland annat Foucault uttryckte genom att säga att staten är viktig men 
maktrelationerna sträcker sig utanför dessa statliga gränser (Foucault 1980, s. 64). Makten är 
nödvändigt existerande i alla sociala former och är en produktiv kraft (Ibid s. 119). 
Maktbegreppet kan vidare förklaras genom en aktörsmässig relation mellan människor och att 
dessa aktörer kan påverka varandra.  
 
Demokratin gör att människor får en indirekt eller direkt makt över det politiska styret 
(Johansson & Khakee 2009, s. 155). Makten som finns inom det politiska styret gör vidare 
både att demokratin blir effektiv men utgör även en begränsning då makten är ojämnt fördelad 
över olika aktörer (Ibid s. 156). Fram till idag har den politiska auktoriteten av den 
kommunala samhällsplaneringen minskat och fler aktörer har fått ta del av 
planeringsprocesserna (Montin 2007, ss. 52-53). Demokratimodellen (Figur 3, se nedan) visar 
att kommunfullmäktige sitter på besluten tillsammans med nämnder som slår fast och 
involverar lagar inom olika ämnen (Tonell 2005, ss. 320-324). Partierna tillsammans med 
medborgarna har anknytning till media för att påverka varandra. Medborgardeltagandet ingår 
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även i aktörsstrukturen inom den offentliga sektorn och detta kan antingen ses som en tillgång 
eller ett hinder då det är fler som blir inkluderade i planeringen eller i beslutsprocesser. 
Kommunerna har ett ansvar i att informera om kommande planeringsprojekt och speciellt för 
de som bor i närområdet av ett utvecklingsområde (Johansson & Khakee 2009, s. 161). 
Lobbygrupper försöker påverka beslut genom att framföra sina värderingar på ett så hängivet 
sätt som möjligt. I nämnderna sitter politiker fördelade på olika poster och i förvaltningarna 
finns tjänstemän (Tonell 2005, ss. 320-324).  
 

 
Inom en kommun finns mål och värderingar som kommunen vill försöka uppnå. Typiskt för 
en kommun är att mål och värderingar är vaga för att på så sätt undvika målkonflikter och 
prioritera så många områden som möjligt. Vaga mål gör också att organisationsledningen får 
ett mer flexibilitet tillvägagångssätt i hur målen ska uppnås och anpassas. Offentliga mål kan 
även ses utifrån ett mytperspektiv och då främst genom de visioner som de offentliga 
organisationerna sätter upp (Christensen et al. 2010, ss. 111-112). Mytperspektivet innebär att 
organisationer ingår i institutionella omgivningar, där uppkomna sociala normer konfronterar 
dem i hur de bör vara konstruerade. Uppkomna sociala normer kan vara det som blir kallat för 
myter. Dessa myter kan skapas på många olika nivåer, breda som smala, de kan ingå i synen 
på bland annat ledning eller organisationsstruktur (Ibid ss. 76-79). Grundläggande för mål är 
det finns underliggande värderingar och normer som utformar målens innehåll. Värderingarna 
kan skapas utifrån naturliga utvecklingsprocesser eller historiska traditioner, värderingarna 
ger i sin tur ett ramverk för kollektiv handling (Ibid s. 116).  
 
Fog et. al. (1992) diskuterar, i deras byggforskningsskrift, de olika aktörerna som ingår i 
planeringsprocesser. Här ingår initiativtagare; de med rättigheter och skyldigheter till 
förändring (exempelvis byggnadsnämnden), regelansvariga; ansvar för att lagar följs, samt 
berörda; de som blir påverkade. Dessa tre aktörer kan vidare sammanfattas i den så kallade 
aktörstriangeln (figur 4, se nedan), som visar maktförhållanden och inflytandet mellan 
varandra. Aktörernas agerande och värdesättande utgår från kunskaper, färdigheter 
värdesystem och restriktioner. Inom kunskapen ingår även lagstiftningen (Fog et. al. 1992, s. 

Figur 3: Demokratimodellen - designad utifrån Tonell (2005, s. 324) 
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26-27). Vidare kan en så kallad krafthörning (figur 5, se nedan) kopplas till aktörstriangeln. 
Krafthörningen och dess fyra olika hörn; politik, professionalism, ekonomi och juridik, 
hjälper aktörerna framåt i planeringsprocessen. Dessa resurser kan därmed bygga upp ett 
makthavande. Den politiska makten tar beslut vid målkonflikter medan den professionella 
makten tar användning av sin kunskap och kan därmed göra en värdeavvägning. Den 
ekonomiska makten uttrycks i äganderätter medan den juridiska makten stödjer sig i 
lagstiftningen. Både vid aktörtriangeln och vid beroendesituationen som finns mellan 
aktörerna och vid krafthörningen kan målkonflikter och spänningar uppkomma (Fog et. al. 
1992, s. 27-30).  
 

 
 

 
Makt, utifrån uppsatsens syfte om bostadsexploatering och grönområdesbevarande, kan bland 
annat ges i uttryck i byggnadspolitiken. Byggnadspolitiken på kommunal nivå innefattas av 
åtgärder gällande bostadsförsörjning, vilket vidare innebär både nyproduktion och 
ombyggnad.  Byggnadspolitiken involveras vidare på lokal nivå av fullmäktige, styrelse och 
övriga nämnder (Johannesson 1993, s. 150). Rollfördelningen på lokal nivå är i första hand 
det som avgör maktuppdelningen, men även kunskap, pengar och relationsmönster kan vara 
avgörande för vilken maktfördelning som ska råda (Ibid s. 160). Här ingår utomstående 
aktörer som bland annat fastighetsägare, byggherrar, media och intresseorganisationer (Ibid s. 
185).   
 
Den aktör som den här uppsatsen främst inriktas på är samhällsplaneraren, som är en del av 
många andra aktörer som ingår i planeringsprocesserna. Samhällsplaneraren uträttar sin makt 
genom planeringen och därmed inom tid och rum. Samhällsplaneringen ligger mellan 
samhällsvetenskap och politik där olika skalor mellan regering och individ involveras. Det 
ingår alltså delar av ideologi, politik och makt i samhällsplanerarens roll bland 
aktörsstrukturerna (Nyström & Tonell 2012, s. 86). Samhällsplaneraren ingår främst i de 
regelansvariga och initiativ tagande aktörsgrupperna och använder sin professionalism som 
kraft och maktföring.   

Figur 4: Aktörstriangeln 
- designad utifrån Fog et. al. (1992, s. 27) 

Figur 5: Krafthörning 
- designad utifrån Fog et. al. (1992, s. 29) 
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5. PLANERINGEN AV SUNDBYBERG OCH SOLNA 
  
Nedan följer en beskrivning av Stockholms län, kommunerna Sundbyberg och Solna samt de 
valda projekten Norra Kymlinge och Råstasjön. De regionala planerna för Stockholms län 
presenteras i plandokumentet kallat RUFS (Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen). Den antagna planen RUFS 2010 innefattar den ömsesidiga strävan för 
regionens utveckling fram till 2030 och med utblick mot 2050. För tillfället utarbetas en ny 
plan, RUFS 2050 (Stockholms läns landsting (SLL) 2017a). I uppföljningsarbetet kring RUFS 
2010 har bland annat målet: en region med god livsmiljö (bostäder), visat sig inte har 
uppnåtts. Detta utifrån att endast 7 procent av Stockholms invånare, år 2015, instämt på 
påståendet ”Det är lätt att hitta bra bostäder till ett acceptabelt pris”, jämfört med 14,5 
procent år 2009 (SLL 2017b). När det gäller strategier i RUFS 2010 handlade strategi 1 om 
ökad uthållig kapacitet och kvalitet inom transport- och bostadssektorn. En av strategins 
planeringsmål innebar att: Bostadsbyggandet sker i en takt så att utbudet långsiktigt 
motsvarar efterfrågan. Resultatet av antalet färdigställda bostäder visar att bostadsutbudet 
ligger långt under bostadsefterfrågan och har gjort det under en lång period (SLL 2017c). När 
det kommer till den tätortsnära naturen applicerades strategi 3, som handlar om att säkra 
värden och en del handlar om natur. Resultaten från 2010 visar att 23 procent av länets 
invånare hade tillgång till gröna kilar inom 500 meter och 48 procent inom 1000 meter. 
Jämfört med 2005 har den siffran inte förändrats mer än att 24 procent hade tillgång till gröna 
kilar inom 500 meter (SLL 2017d).   
 
I samrådsförslaget för RUFS 2050 presenteras sex utmaningar för regionen. För 
målkonflikten mellan bostadsbehov och grönområdesbevarande kan fyra utmaningar kopplas 
till detta.  
 

- Utmaning 1: Att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens 
miljö och invånarnas hälsa 

- Utmaning 4: Att minska klimatpåverkan och samtidigt möjliggöra ökas tillgänglighet 
och ekonomisk tillväxt 

- Utmaning 5: Att åtgärda kapacitetsbrister (transportinfrastruktur, bostadsbestånd och 
utbildningssystemet) samtidigt som behoven fortsätter att växa 

- Utmaning 6: Att ha en fortsatt öppen region och samtidigt stärka inkluderingen 
(utveckling genom bland annat bebyggelse) (SLL 2016 ss. 27-31).  

 
I Sundbybergs stads översiktsplan (2013) står det att: ”Regionen har ett antal utmaningar 
framför sig… Sundbyberg har … bra förutsättningar som kan ge staden goda 
utvecklingsmöjligheter.” (Sundbybergs stad 2013, s. 21). I Solna stads översiktsplan (2016) 
står det att planen ska: ”… ge inspiration, vägledning och vara ett stöd i arbetet med att möta 
de utmaningar som finns i en växande stad som Solna i expanderande Stockholmsregionen.” 
(Solna stad 2016a, s. 3) 
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Den rumsliga strukturen som består av den geografiska fördelningen av bebyggelse, 
infrastruktur och andra fysiska funktioner som påverkar mark och vatten (SLL 2016, s. 7), är 
en avgörande faktor i dessa utmaningar tillsammans med kopplingen av målkonflikten 
(mellan bostadsbehov och grönområdesbevarande).  
 
Sundbyberg har en total landareal på 867 hektar och Solna har en total landareal på 1930 
hektar (SCB, 2010). Fördelningen av mark för kommunerna gällande areal för bebyggd mark, 
obebyggd mark samt skyddad mark visas i diagrammet nedan (diagram 2). Bebyggd mark 
innefattar bland annat infrastruktur och bebyggelse. Skyddad mark avser nationalpark, 
naturreservat, kulturreservat och nationalstadspark. Bearbetningen ger en försumbar 
överlappning mellan skyddad mark och bebyggd mark (Länsstyrelsen Stockholm 2016; SCB 
2010; Naturvårdsverket 2017). Beräkningen har genomförts utifrån den totala landarealen. 
Sundbyberg har 37,7 procent obebyggd, skyddad mark (grön), 14,6 procent naturskyddad 
mark (röd) och 47,6 procent bebyggd mark med tillhörande mark (blå). Solna har 31,9 procent 
obebyggd, skyddad mark (grön), 21,9 procent naturskyddad mark (röd) och 46 procent 
bebyggd mark med tillhörande mark (blå).  
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5.1 Sundbybergs stad 
Sundbyberg är centralt beläget i Stockholms län med grannkommuner som Stockholm, Solna 
och Sollentuna. Sundbybergs stad är den snabbast växande kommunen i Sverige med 
befolkningsprognoser som visar att kommunen kommer gå från att ha 47 000 invånare idag 
(2016) till att ha 83 000 invånare år 2030 (Sundbyberg 2016b). På grund av den snabbt 
växande befolkningen, arbetar kommunen nu med en ny översiktsplan som ska sträcka sig till 
2030. Idag har kommunen en antagen översiktsplan som godkändes i mars 2013. Sundbyberg 
har planerat för ett antal stadutvecklingsprojekt vilket består av områdena: Ursvik, 
Hallonbergen, Ör, Rissne och Brotorp. Även ett par större väg- och järnvägsprojekt har 
planerats och där ingår bland annat nedgrävning av järnvägen och tvärbanan i Sundbybergs 
centrum och därmed byggs även en ny stadskärna (Sundbybergs stad 2013, s. 23; 
Sundbybergs stad 2016c).  
 
5.1.1 Norra Kymlinge  
Norra Kymlinge ligger i den norra delen av Sundbybergs kommun. Runt området går 
motorvägarna E4 vid den östra sidan och E18 nord/nordväst, vilket gör att Norra Kymlinge 
utsätts för mycket buller. Syd/sydväst om Norra Kymlinge ligger Igelbäckens naturreservat. 
Området ligger även nära Kista, som är ett bostadsområde men även ett centrum för diverse 
arbetsplatser, service och utbildning. Vid en exploatering av Norra Kymlinge skulle detta 
innefatta nya bostäder, studentbostäder, kontor och viss service. Troligen även en förskola och 
vårdcentral. Området är 55 hektar stort och sedan 1960-talet har det funnits planer på 
exploatering. Det gjorde att en tunnelbanestation förbereddes i Norra Kymlinge och den finns 
fortfarande kvar i skogen. Ingen exploatering har avfärdats vilket har gjort att området idag 
består av skog och annan grönska. I området finns stigar och motionsspår som utnyttjas av 
föreningar (cyklister, orientering etc.) och privatpersoner. Marken ägs av Vasakronan, som 
vill bygga, men deras förslagna planer har fått avslag från Sundbybergs kommun, som i 
majoritet inte vill bygga inom området (Sundbybergs stad 2011 s. 12; Sundbybergs stad 2010 
ss. 27-29; Chopra et. al. 2016, s. 31-32).  

 

Figur 6: Orangemarkerat område visar Norra Kymlinge och grönmarkerat område visar Igelbäckens 
naturreservat, oöppnad tunnelbanestation är markerat med T. Källa: Vasakronan (2017) 
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5.2 Solna stad 
Solna stad är centralt beläget, likande Sundbyberg, i Stockholms län. Solna gränsar till 
Sundbyberg, Sollentuna, Danderyd och Stockholm. Kommunen har en befolkningsprognos 
som visar att invånarantalet kommer växa från drygt 74 000 invånare 2015 till drygt 100 000 
invånare 2030. Solna planerar för att exploatera cirka 800 nya lägenheter/bostäder per år och 
dessa kommer till störst del placeras i områdena Hagastaden, Järvastaden, Nya Ulriksdal och 
södra Huvusta (Solna 2016a, s. 24). Solna stad antog en ny översiktsplan i mars 2016 som 
sträcker sig till 2030 (Solna 2016a).  
 
5.2.1 Bostäder vid Råstasjön 
Området ligger mellan Råstasjön och Arenastaden, i den centrala delen av kommunen. I 
Arenastaden erbjuds bostäder, kontor, service av olika slag samt nöjes- och sportarenan 
Friends Arena.  Norr om Råstasjön ligger stadsdelsområdet Råsunda och till väster gränsar 
Sundbybergs kommun (Rädda Råstasjön 2017). Området kring Råstasjön började planeras 
2012 med bostäder och sedan dess har många synpunkter kommit in till kommunen med 
försök till att rädda de natur- och rekreationsvärden som finns i området. Kommunen 
planerade för först 1800 bostäder och sänkte sedan antalet till mellan 600-700 nya bostäder 
som skulle ha närliggande anslutning till kollektivtrafiken. Länsstyrelsen och mark- och 
miljödomstolen godkände detaljplanen. Det gjorde att en fjärdedel av Solnas invånare, 21 000 
personer, 2014 skrev på en protestlista mot planeringen av bostadsområdet (SVT 2014a). Den 
22 februari 2016 vände det och detaljplanen upphävdes för exploateringen i området efter 
domen från mark- och miljööverdomstolen (Solna 2016b). Därefter gjorde kommunen en 
helomvändning och den 19 december 2016 beslutas området vid Råstasjön att bli 
naturreservat. En heltäckande inventering av området har gjorts och kommunen planerar ett 
formellt beslut om naturreservatbildandet under hösten 2017. Syftet med att göra området till 
naturreservat är för att bevara och utveckla natur- och rekreationsmöjligheterna som finns 
samt att bevara och vårda värdefulla naturmiljöer kring Råstasjön (Solna 2016c).   
 

 
 

Figur 7: Skissade planerade bostäder runt Råstasjön, avgränsat planförslag med 600-700 lägenheter. 
Källa: Råsta Bygg AB (SVT 2014b) 
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6. RESULTAT AV METODERNA 
 
Detta kapitel kommer redogöra resultaten från innehållsanalysen samt från de 
semistrukturerade intervjuerna. Bearbetningen av materialet i innehållsanalysen har utförts 
genom både ett kvantitativt och kvalitativt angreppssätt. Den kvantitativa innehållsanalysen 
innebär att utvalda ord räknas i de utvalda plandokumenten medan den kvalitativa 
innehållsanalysen innebär förenklingar och kategoriseringar av meningar. Den kvantitativa 
innehållsanalysen kommer endast utföras i syfte av bakgrund till den kvalitativa 
innehållsanalysen och används för att få en överblick över användningsfördelningen av 
grönområde samt exploatering. Den kvalitativa innehållsanalysen utförs med hjälp av 
Lundman och Graneheims (2012) tabellstruktur som visas nedan. En förändring från deras 
original är att den här tabellen består av fyra kolumner istället för fem, då kod och 
underkategori har slagits samman.  
 
Tabell 7: Metod för kvalitativ innehållsanalys (med inspiration från Lundman & Graneheim 2012, 
s.194). 

 
Meningsenhet 

 
Kondenserad 
meningsenhet 

 

 
Kod/Underkategori 

 
Kategori 

 
Utgångspunkten för innehållsanalysen syftar på översiktsplanerna för Sundbyberg (2013) och 
Solna (2016). Dessa skiljer sig åt både i vilket år planerna antogs (uppdatering) och i deras 
utformande, vilket tas hänsyn till.  
 
6.1 Kvantitativ innehållsanalys 
Nedan följer en tabell som visar hur många gånger grönområden/grönområdet, 
grönstruktur/grönstrukturen, exploatera/exploaterade/exploatering/exploateringar/ 
exploaterats/exploateras/exploateringarna och bostadsbyggande tas upp i Sundbybergs 
respektive Solnas översiktsplan.  
 
Tabell 8: Räkna ord – grönområde/grönstruktur och exploatering/bostadsbyggande 
Term/begrepp Antal benämningar  
 Sundbybergs 

översiktsplan 
2013 

Solnas 
översiktsplan 
2016 

Grönområde/-n/-t 7 22 
Grönstruktur/ -en 8 9 
Exploater -a/-ade/ -ing/-
ingen/-ingar/-ats/-as/-ingarna 

21 4 

Bostadsbyggande 7 5 
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6.2 Kvalitativ innehållsanalys och semistrukturerade intervjuer 
Materialet till resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen hittas i appendix i tabellstruktur. 
Vid valet av relevanta meningar har utgångspunkten i den kvalitativa innehållsanalysen varit 
hållbar utveckling, grönområden, exploatering och samhällsplanering. Vid uttagningen av 
betydelsefulla meningar i översiktsplanerna har kapitel och stycken som handlar om specifika 
lokala områden i kommunerna uteslutits, för att på så sätt få en översiktlig bild av 
Sundbybergs stad och Solnas stad. Vid urvalet av meningsenheter som diskuterar 
grönområden kommer den tidigare nämnda definitionen på grönområden (se kapitel 3.4) att 
användas. Här sållas förklaringar, åtgärder, mål och planer gällande vattenområden bort och 
fokus gäller endast markbaserade områden. Den nedanstående texten kommer förklara och 
presentera innehållet av Sundbybergs och Solnas översiktsplaner samt utifrån de intervjuer 
som genomförts med tjänstemän, politiker, anställda på Vasakronan, en representant från 
naturskyddsföreningen och en engagerad i nätverket Rädda Råstasjön samt privatpersoner. 
Kåverud är planchef för Sundbybergs stad medan Källeskog är plan- och byggchef för Solna 
stad. Eriksson är kommunfullmäktigeordförande i Sundbyberg. Thiberg & Enander är 
anställda på Vasakronan. Reitmann representerar Naturskyddsföreningen och Persson är 
engagerad i Rädda Råstasjön. Privatpersonerna Pehrson och Kihl är engagerade i föreningar 
som använder Norra Kymlinge-området.  
 
Av de intervjufrågor som ställdes har främst två frågor valts ut att presenteras i detta kapitel. 
Frågorna lyder:   

- Vad är natur?  
- Finns det en målkonflikt mellan bostadsexploateringen och grönområdesbevarandet? 

Anledningen till att dessa frågor uppmärksammas beror både på att frågorna har koppling till 
uppsatsens frågeställningar men även eftersom dessa frågor gav väldigt olika svar beroende 
på vem som intervjuades.  
 
6.2.1 Sundbybergs stad 
Nedan görs först en sammanfattande presentation av Sundbybergs översiktsplan från 2013. 
Därefter diskuteras samhällsplanering och hållbar utveckling samt exploatering och 
grönområden med utgångspunkt från Sundbybergs översiktsplan samt resultatet från 
intervjuerna som inriktats på Sundbyberg och Norra Kymlinge.  
 
6.2.1.1 Sundbybergs översiktsplan 2013  
Det övergripande målet i Sundbybergs översiktsplan är att sätta medborgaren i fokus, med 
hänsyn till behov och förutsättningar som människor som både bor och arbetar i staden har. 
Sundbybergs stad menar att de tar ansvar för en utvecklande samhällsplanering både lokalt 
och inom hela regionen. Visionen är att växa och därmed planeras en tät blandad stad. 
Grundstenarna i översiktsplanen och för samhällsplaneringen är att utföra en hållbar 
utveckling med ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv (Sundbybergs stad 2013, 
ss. 2-7). Grönstrukturen ska inkluderas i planeringen samtidigt som det finns strävan efter 
både en ökad befolkning och en bostadsplanering som tillgodoser efterfrågan (Ibid s. 19). 



 37 

Samhällsplaneringen ska vidare ske utefter ett samarbete med både medborgare och andra 
aktörer som finns inom kommunen och i regionen. Utifrån de fokuserande 
hållbarhetsperspektiven vill kommunen arbeta med tillgänglighet och trygghet utifrån den 
sociala aspekten och därmed inkludera social service, kollektivtrafik och gång- och 
cykelbanor i bostadsplaneringen. Med hänsyn till det ekologiskt hållbara perspektivet ska 
kommunen agera för att minska påverkan på naturen, vilket görs genom att bygga ekologiskt, 
skydda och utveckla grönområden samt skapa bra trafiklösningar. Insatser för folkhälsan ska 
bidra till en ekonomisk hållbarhet (Ibid s. 27). En fortsatt befolkningsökning gör att 
kommunen planerar för ungefär 8 800 nya bostäder fram till 2020. Samtidigt finns mål om att 
bevara och utveckla stadens grönområden (Ibid s. 18). Sundbybergs stad har som mål att 
stärka och utveckla de grönområden som finns i staden, detta för att öka möjligheten till 
närliggande rekreation och friluftsliv både nu och i framtiden (Ibid ss. 9, 51). Välskötta 
utemiljöer ska även bidra till att öka tryggheten i staden (Ibid s. 49). Utifrån vetskapen om att 
närhet till grönområden ökar den fysiska aktiviteten ska staden verka för att skapa goda 
förutsättningar för detta (Ibid s. 47). Exempel på grönområden i staden är Järvakilen som går 
igenom Sundbyberg och är en av Stockholmsområdets gröna kilar. Igelbäckens naturreservat 
som delvis finns inom kommunens gränser är en del av Järvakilen. Reservatet inrättades 2004, 
”för att skydda och bevara ett tätortsnära naturområde för naturupplevelser och friluftsliv… 
Exploateringar i naturreservatets närhet måste utföras så att reservatets värden säkerställs i 
framtiden” (Ibid s. 51). Staden anser att bostadsnära natur måste säkras för att skapa en god 
bebyggd miljö. För att genomföra detta har kommunen bland annat satt upp en grönytefaktor 
om minst 0,5 med undantag för centrala Sundbyberg, Storskogen och lilla Alby där 
grönytefaktorn ska vara minst 0,3. Dessa riktlinjer ska även användas vid nybyggnationer 
(Ibid s. 51). Ytterligare riktlinjer uttrycks följande: ”Vid detaljplanearbete bör möjlighet till 
att utveckla stadens trädbestånd övervägas och en inventering av skyddsvärda träd 
genomföras” (Ibid s. 52). 
 
6.2.1.2 Samhällsplanering och hållbar utveckling 
Sundbybergs stads vision är att växa och därmed planeras en tät blandad stad (Sundbybergs 
stad 2013, s 12). Målet är alltså, som många andra kommuner, att öka sin tillväxt men med 
kombination av deras strävan efter hållbarhet kan målkonflikter uppkomma mellan tillväxt 
och perspektiven av ekologisk och social hållbarhet. Hållbarhetsbegreppet är brett och 
innehåller många olika dimensioner vilket kan göra att vissa mål inom hållbarhetsperspektivet 
kan behöva ge vika för andra. Stadens mål är att miljöfrågorna ska bli inkluderade på samma 
sätt som ekonomifrågorna gör idag inom all verksamhet (Ibid s. 12). Målet visar därmed att 
andra samhällsfrågor prioriteras före vissa miljöfrågor, vilket kan gynna den ekonomiska 
tillväxten men ge konsekvenser ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Kåverud menar att det 
är kortsiktigt att prioritera de ekonomiska frågorna i första hand, eftersom det kommer göra 
att kommunen kommer ”bygga in misstag” i staden och som hela staden sedan får leva med 
(Kåverud 2017).  
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En ökad befolkning bidrar till en rad fördelar för en kommun, inkluderat av ökade 
skatteintäkter och möjligheter att utvecklas, men för även med sig en rad utmaningar i form 
av att tillfredsställa ökade bostads- och arbetsbehov. Den största utmaningen för kommunen, 
enligt Kåverud, är att hålla en hög nybyggnadsvolym, vilket kräver mycket av kommunens 
planering och för att samtidigt försöka bevara de grundläggande värdena i varje stadsdel 
(Kåverud 2017).  
 
6.2.1.3 Exploatering och grönområden 
Sundbybergs stad har både en medvetenhet om bostadsbehovet som finns i regionen och 
grönområdenas betydelse i en stad, enligt deras översiktsplan. När det kommer till planering 
och utveckling är det viktigt att ha mål och visioner att sträva efter, dock måste dessa mål vara 
realistiska för att de ska kunna uppnås. Sundbybergs stad bidrar med att planera för cirka 8 
800 bostäder fram till och med år 2020 (Sundbybergs stad 2013, s. 18). Denna ökning skulle 
innebära ungefär 1100 nya bostäder varje år från 2012 fram till 2020. För två år sen, 2015, 
byggdes 565 nya lägenheter (SCB 2017c). Enligt Kåverud, bygger Sundbyberg väldigt 
mycket i förhållande till medborgarna som bor i kommunen, vilket ses som ett utförande som 
behövs för att klara av bostadsbehovet som finns i länet. Det är dock viktigt att inte bygga mer 
än vad medborgarna mäktar med (Kåverud 2017). Generellt sätt är invånarna i Sundbyberg 
positiva till att bygga och då främst förtäta, enligt Eriksson, men vid en tätbebyggd stad blir 
tillgången till naturen väldigt viktig. Tanken är att bygga högt och på redan hårdgjorda ytor 
och inte på de platser som är oberörda (Eriksson 2016).  
 
De grönområden som finns mellan bostadsområdena består i stora drag av parker och urban 
grönska och det finns inte så mycket ”naturlig” grönska, som bland annat skogar, kvar i 
kommunen (Kåverud 2017). Vid förtätning av staden minskar inte bara markytorna utan även 
förutsättningarna till att välja boendeform och upplåtelseform. Därför är det viktigt att hitta en 
balans mellan utveckling och bevarande, om det ska bli möjligt att uppnå en blandad 
boendestruktur. Sundbybergs centrala läge i regionen gör att många drar sig till kommunen, 
men med liten markareal begränsas utvecklingsmöjligheterna och en ständigt ökande tillväxt.  
 
För att inkludera de ekologiska frågorna och grönområdena i samhällsplaneringen arbetar 
kommunen med en parallell grönplan tillsammans med arbetet för en ny översiktsplan. 
Kåverud menar att grönområdena har inkluderats hela tiden i samhällsplaneringen men att 
diskussionsutrymmet kring grönstruktur påverkas av vilket politiskt styre som finns. Idag 
finns en landskapsarkitekt som är med i diskussionen kring utvecklings- och 
exploateringsplaneringen, för att bevaka att de gröna värdena och grönområdena får ta plats 
och bevaras. Staden anser att bostadsnära natur måste säkras för att skapa en god bebyggd 
miljö. För att genomföra detta har kommunen bland annat satt upp en grönytefaktor där både 
biologiska och sociala värden för Sundbyberg ingår (Kåverud 2017).  
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Vad är natur? Enligt Kåverud kan naturen ses utifrån rekreationsmöjligheterna i kommunen 
och även utifrån olika skalor och då först närrekreation (grönytor i närheten av där invånarna 
bor), sedan ska det även finnas rekreation, 5-10 min med cykeln från sin bostad, med lite 
högre värden och med en längre cykeltur tar sig invånarna till det där exceptionella 
rekreationsområdet (Kåverud 2017).  
 
Finns det en målkonflikt mellan bostadsexploateringen och grönområdesbevarandet? Det kan 
uppkomma en målkonflikt i Sundbyberg, då det redan har byggts mycket i staden och 
exploateringen har täckt stora delar av stadens mark. Den politiska majoriteten har dock 
uttalat sig i att inte ta några parker och grönområden med rekreationsvärden i anspråk vid 
bostadsexploatering. Även om grönområden som inte anses ha några rekreationsvärden eller 
stora biologiska värden, som ligger nära en väg eller liknande kan användas för att bygga på. 
Om kommunen skulle bygga på värdefulla rekreationsområden skulle det ge en hel del 
synpunkter från lokalbefolkningen. För att undvika ianspråktagande av grönområden byggs 
bostäder på höjden (Kåverud 2017). Kommunen har ett begränsat utrymme av markyta vilket 
begränsar en ständig bostadsexploatering. Detta är en ständig utmaning för kommunen och 
kommer sätta gränser för framtiden. Ett exempel som Kåverud tar upp där en målkonflikt har 
uppkommit mellan exploatering och grönområden är området Lingonskogen. Där ville en 
fastighetsägare bygga bostäder men det resultera i att, både politikerna och de närboende, 
tyckte att grönområdet var värdefullt och nu har ägaren fått bygglov längs med den väg som 
ligger i närheten istället. Kompletterade åtgärder ska inte behövas då kommunen har en 
grönytefaktor att ta hänsyn till vid detaljplanearbetet (Kåverud, 2017). I Sundbybergs 
översiktsplan står det;  
 

”Vid detaljplanearbete bör möjlighet till att utveckla stadens trädbestånd övervägas och en inventering av 
skyddsvärda träd genomföras” (Sundbybergs stad 2013, s. 52).  

 
Kåverud förklarar uppkomna situationer följande:  
 

”Det finns byggherrar och entreprenörer som letar obebyggda områden i hela Storstockholm för att kunna 
bygga, och ofta pekar dem på en grönyta eller park – och då säger vi nej” (Kåverud, planchef Sundbyberg 
2017).  

 
6.1.2.4 Norra Kymlinge 
Sundbybergs stad har haft flera förslag och projekt på agendan gällande Norra Kymlinge 
genom åren. Under 1970-talet började planeringen av området, vilket resulterade i att en 
förberedande tunnelbanestation anlades genom SL (Storstockholms Lokaltrafik), för att sedan 
kunna bygga en myndighetsstad i området (Eriksson 2016). Området idag är ett omtyckt 
rekreationsområde trots bullerstörningar. Enligt Reitmann borde området göras mer 
tillgängligt för sociala ändamål samt åtgärda bullernivåerna för området med någon form av 
bullerskydd (Reitmann 2016). Dagens politiska majoritet i Sundbyberg består av Miljöpartiet 
(MP) och Moderaterna (M) och är ense om att inte bygga i Norra Kymlinge, men den så 
kallade spökstationen i Kymlinge (bestående av en tunnelbaneplattform) gör att frågan 
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fortfarande lever om att exploatera i Norra Kymlinge (Kåverud 2017; Eriksson 2016). 
Samtidigt finns det planer om att utvidga Igelbäckens naturreservat och då inkludera Norra 
Kymlinge. Detta för att bevara de biologiska värdena och rekreationsvärdena i området, men 
även för att värna Järvakilen som delar av Norra Kymlinge ingår i. Politik och majoritetsstyre 
avgör i stora drag, vilken riktning besluten för Norra Kymlinge kommer ta (Eriksson 2016). 
Det är Vasakronan, ett svenskt fastighetsbolag, som äger marken och om det ska bli ett 
utvidgat naturreservat gäller det att de är med på planerna (Kåverud 2017). Vasakronan har 
dock andra planer och vill exploatera i området. De tänker sig en blandning av bostäder, 
service och grönområden med en normal stadsbebyggelse på ungefär 6000-7000 lägenheter. 
Samtidigt som Vasakronan är vacklande i frågan om vilken exploateringsgrad som ska gälla 
för området, mycket beror på kommunens åsikter och beslut. Vasakronan önskar därmed en 
intensivare diskussion med Sundbybergs stad samtidigt som arbetet i att ta fram relevanta 
planeringsförslag fortsätter från Vasakronans sida (Thiberg & Enander 2016). Om en 
exploatering skulle ske i området skulle detta i så fall vara längs med vägarna E4 och E18 för 
att på så sätt minska bullret som finns i rekreationsområdet idag. Alternativet är att bygga 
någon form av bullerskydd för att höja värdet på området. Det som påverkar om det ska ske 
en exploatering i området eller inte beror på vilken politisk majoritet som finns i kommunen. 
Istället för att bygga i Norra Kymlinge bygger Sundbyberg i stället i den södra delen av 
kommunen som idag, på många platser, redan är exploaterat. (Kåverud 2017).  
 
Enligt Eriksson (2016) finns det både för- och nackdelar med att bygga i området. Fördelarna 
är att bullernivåerna i området skulle minska och att exploatering skulle kunna höja de 
omkringliggande värdena i området. Nackdelarna är att ett bostadsområde i detta område 
skulle vara att dessa bostäder skulle utgöra en ö och inte ha någon direkt koppling till den 
resterande kommunen (Eriksson 2016). Detta är något som Kåverud inte håller med om, 
eftersom Sundbybergsborna inte tänker på vilken kommun de rör sig inom och att deras 
rörelsemönster inte begränsas inom vissa kommungränser (Kåverud 2017). Enligt 
länsstyrelsen och Sverigeförhandlingarna har de pekat ut Norra Kymlinge som en 
kollektivnära plats att bygga bostäder på, eftersom det redan finns en förberedd 
tunnelbanestation där idag. Länsstyrelsen för Stockholm menar att om det nationella kravet 
och målet om att bygga bostäder ska kunna uppnås behövs det byggas i området (Eriksson 
2016). Kommunen svarar med att Sundbyberg har en ganska liten andel naturreservat även 
grönområden överlag. En bostadsexploatering i området skulle göra intrång – dels 
helhetsmässigt gällande tillgången på gröna miljöer och dels för att det inte blir en integrerad 
del av Sundbyberg (Eriksson 2016).  
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Området har idag både ett mountainbike-spår och ett orienteringsspår som används flitigt. 
Mountainbike-spåret är det enda som finns i de norra delarna av Stockholmsregionen 
(Pehrson 2016) och orienteringsspåret används av Sundbybergs SK med 528 
orienteringsmedlemmar i alla åldrar (Kihl 2016). Intervjuerna med Pehrson och Kihl 
understryker områdets frekventa tryck som finns idag och menar att spåren som finns i 
området skulle behövas förbättras och åtgärdas, detta är något som Eriksson även 
understryker (Pehrson; Kihl; Eriksson 2016). Något som kan påverka områdets tryck på 
människor som vistas i Norra Kymlinge är omvandlingen av Kista där många kontor ska 
göras om till bostäder (Kåverud 2017).  
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6.2.2 Solna stad 
Nedan görs först en sammanfattande presentation av Solnas översiktsplan från 2016. Därefter 
diskuteras samhällsplanering och hållbar utveckling samt exploatering och grönområden med 
utgångspunkt från Solnas översiktsplan samt resultatet från de relevanta intervjuerna som 
inriktats på Solna och Råstasjön.  
 
6.2.2.1 Solna stads översiktsplan 2016 
Värderingarna kring översiktsplanen förklaras variera beroende på ideologisk utgångspunkt 
men tycks vara överenskommande gällande de övergripande målen. Dessa övergripande mål 
handlar främst om att Solna ska växa hållbart (Solna stad 2016a, s. 3). Det finns också mål om 
att staden ska utvecklas med en tät blandad stadsstruktur med bostäder, arbetsplatser och 
service med god kollektivtrafik och närhet till storstad, natur och kultur (Ibid s. 23). Detta 
ska ske utifrån ett effektivt markutnyttjande och med hushållning av de naturresurser som 
finns (Ibid s. 27). Kommunens roll tas i uttryck i arbetet av exempelvis myndighetsbeslut i 
form av nya detaljplaner och bygglov genomförs på ett effektivt sätt och att investeringarna 
som görs samordnas (Ibid s. 93). Solna anser att de har tagit på sig ett stort ansvar för 
försörjningen av bostäder och arbetsplatser i Stockholmsregionen och vill fortsätta göra det. 
Deras befolkningsprognoser visar på att invånarantalet kommer att öka från drygt 74 000 till 
drygt 100 000 till år 2030. Därmed planeras 800 nya bostäder/lägenheter per år (Ibid s. 24). 
Utifrån ett hållbart perspektiv vill kommunen utvecklas på ett ekonomiskt, miljömässigt och 
socialt sätt. Kommunen anser vidare att ett av deras bidrag till att uppnå miljömålen är att 
bygga tätare (Ibid s. 18). Samtidigt som grönområden ska inkluderas som naturliga delar i 
stadsmiljön (Ibid s. 23, 33). I Solna stad finns delar av grönområdena Järvakilen och Kungliga 
nationalstadsparken, denna grönstruktur anser kommunen bör beaktas utifrån ett regionalt 
perspektiv (Ibid s. 17). Kommunen har dock ett ansvar i att värna om de värden som finns 
inom dessa områden och även värna, bevara och utveckla stadens andra betydande park- och 
naturområden. Detta för att säkerställa stadens utbud för bland annat idrott och rekreation 
(Ibid ss. 23, 33). Grönområdena i staden ska inkluderas som naturliga delar och samspela med 
andra värden i kommunen (Ibid s. 23). ”Närmare hälften av Solnas yta utgörs av natur, park, 
vatten och andra gröna miljöer. När staden växer kommer även vissa gröna ytor att behöva 
tas i anspråk” (Ibid s. 32). Det ska vara nära till grönområden och vid exploatering ska 
kompensationsåtgärder planeras och genomföras (Ibid ss. 31, 33). Dessa 
kompensationsåtgärder ska bestå av gröna tak, gatuplanteringar och gröna stadsrum (Ibid s. 
32). Solna har även som mål att bilda ett naturreservat kring Råstasjön (Ibid s. 33).  
 
6.2.2.2 Samhällsplanering och hållbar utveckling 
I Solna stads översiktsplans förord beskrivs den ideologiska skiljelinjen som finns i 
kommunen, vilket gör att det inte alltid kommer finnas en överenskommelse av tolkningen av 
översiktsplanen. Dock finns det en samsyn när det kommer till de övergripande målen om att 
Solna behöver växa hållbart (Solnas stad 2016, s. 3). Målet är också att ha en tät blandad 
stadsstruktur med bostäder, arbetsplatser och service med god kollektivtrafik och närhet till 
storstad, natur och kultur (Ibid s. 23). Det finns även mål om att ha blandade boendeformer, 
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upplåtelseformer, storlekar och utföranden (Ibid ss. 24-25). Planeringen ska utgå från 
stadsdelarnas egna karaktärsdrag, förutsättningar och behov. Utifrån detta ska ett effektivt 
markutnyttjande och hushållning med naturresurser utföras (Ibid s. 27). 
 
Solna stad vill växa hållbart och detta ”i en takt som staden och solnaborna mäktar med, 
samtidigt som vi tar tillvara på och utvecklar stadens viktiga grönområden” (Solna stad 
2016a s. 3). Under de senaste åren har det byggs och förändrats mycket, vilket har påverkat 
invånarna som bor i staden. Det gäller även att komplettera bostadsbyggandet med bland 
annat skolor och annan service samt infrastruktur, vilket enligt Källeskog är något som 
kommunen devis har missat i utvecklingen av staden (Källeskog 2017). Fokus utefter 
översiktsplanen är att skapa en utveckling som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt 
hållbar (Solna stad 2016a, s. 93). De sociala och ekonomiska perspektiven handlar i stora drag 
om att bygga ihop staden, då Solna idag är utspritt. Det ekologiska perspektivet handlar 
däremot mycket om stadens infrastruktur och utvecklingen kring kollektivtrafiken samt gång- 
och cykelstråken (Källeskog 2017). I slutet av Solna stads översiktsplan har konsultföretaget 
Iterio AB gjort en sammanfattande hållbarhetsbedömning av planens innehåll (Solna stad 
2016a, ss. 95-98).  
 
6.2.2.3 Exploatering och grönområden  
En bidragande del till att nå miljömålen är enligt Solna att bygga tätare (Solna stad 2016a s. 
18). Solna stad vill förtäta och koppla samman de olika stadsdelarna och då kan grönytor med 
mindre rekreationsvärden och ekologiska värden, behöva tas i anspråk. Dessa grönytor kan 
exempelvis vara områden som idag störs av trafik och buller. Kompensationsmässigt satsar 
kommunen på kvalitet i de områden och parker där det finns betydande värden idag 
(Källeskog 2017).  
 
Vad är natur? Enligt Källeskog är det svårt att svara på vad natur är, men exempel på natur 
som finns i kommunen är hela området som ligger öster om E4:an som är nationalstadspark 
(Kungliga nationalstadsparken) och naturreservat (delar av Igelbäckens naturreservat och 
Ulriksdals naturreservat). De svårigheter som finns med dessa områden är att Bergshamra, 
som är en stadsdel i kommunen, som ligger inom nationalstadsparken och gör att restriktioner 
begränsar Bergshamras utveckling och kopplingen till resten av staden. Länsstyrelsen har 
uppsynsansvar för nationalstadsparken och måste godkänna kompletteringar som planeras 
från kommunens sida för Bergshamraområdet. Medborgarna ser olika på situationen, vissa 
vill utveckla och andra vill bevara. Här menar Källeskog att vissa medborgare förstår att en 
kompletteringsbebyggelse skulle ge tillbaka fördelar till stadsdelen medan andra inte gör det 
(Källeskog 2017).  
 
Finns det en målkonflikt mellan bostadsexploateringen och grönområdesbevarandet? I Solna 
stad kan målkonflikter uppkomma mellan kommunens mål och de strategier som finns, utifrån 
Solna stads översiktsplan. Här kan grönområden i vissa lägen ge vika för andra intressen som 
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finns i kommunen, dock menar Källeskog att de är medvetna om att målkonflikter finns och 
arbetar utifrån detta. 
 

”Målkonflikter är det man jobbar med när man jobbar med planering” (Källeskog, plan- och byggchef 
Solna 2017).  

 
Ett exempel på när en målkonflikt mellan bostadsexploatering och grönområdesbevarande har 
kommit upp på kommunens agenda är ett område i stadsdelen Huvudsta, kallat Lillskogen. 
Här har kommunen gett ett förslag om att bygga bostäder, men de som redan bor i området 
anser att grönområdet hade ett värde för dem. Grönområdet har alltså ett lokalt värde men 
enligt kommunen finns möjligheter att ta sig till ett annat grönområde i närheten som har mer 
av ett kommunalt värde. Det finns ingen brist på grönområden i detta stadsdelsområde, enligt 
Källeskog. Om grönområden tas i anspråk så arbetar kommunen med kompensationsåtgärder 
som bland annat gröna tak och urban natur i samband med exploatering (Källeskog 2017).  
 
Finns det en målkonflikt mellan bostadsexploateringen och grönområdesbevarandet? Enligt 
Reitmann finns det en målkonflikt och problemet är att naturen inte kan föra sin egen talan. 
Vid exploatering av naturmark, måste det antingen finnas en granne som har ett egenintresse 
för att kunna överklaga ett bygglov eller en detaljplan. För att sedan anknyta allmänna 
intressen, såsom natur, rekreation, folkhälsa med mera. Alternativt att det finns en 
miljökonsekvensbeskrivning så att en miljöorganisation kan överklaga eller att en anknytande 
lagstiftning kan sätta stopp för byggande, exempelvis strandskyddet. Människan är relativt 
dålig på att reflektera över att vi ingår i en helhet där naturen ingår (Reitmann 2017).  
 
6.2.2.4 Råstasjön 
Råstasjön är en ovanlig sjö i den meningen att det är en slättsjö, grund och näringsrik, så pass 
nära stadsmiljö. Det finns många biologiska värden i området. Det finns alltså höga 
naturvärden men även höga rekreationsvärden i området (Persson; Reitmann 2017). 
Exploateringsplanerna började för lite mer än 10 år sedan, då byggnationen av nationalarenan 
Friends Arena slogs fast. Därmed togs även en fördjupad översiktsplan fram för området där 
arenan skulle byggas, inkluderat av marken kring Råstasjön där planer för bostäder utpekades. 
Det första planförslaget var omfattande och inkluderade ungefär 1800 nya bostäder. Detta 
resulterade i massiva protester från både medborgare och miljöorganisationer. Eftersom det 
första planförslaget skulle innebära byggande innanför strandskyddet på 100 meter bland 
annat. Kommunen menar dock att de tänkta exploateringsområdena redan var i anspråkstagna, 
vilket betyder att en byggnationsutveckling inte skulle ha en så stor miljöpåverkan. Andra 
motiv för att bygga i området handlade om att kommunen vill att dessa stadsdelar (Råsunda 
och Arenastaden) ska vara bebodda och att bostäderna skulle vara en del av att finansiera 
nybyggnationen av tunnelbana i staden. I samband med planförslaget gjordes även en 
naturinventering av området, dock fick denna rapport kritik i efterhand då 
naturorganisationerna tyckte att den var för snäv. Då mestadels av inventeringens fokus låg på 
fåglarna vilket gjorde att andra naturvärden inte framtogs tillräckligt, som bland annat 
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fladdermöss, värdefulla växter och tallticka. Efter samrådet gjordes därför en mer detaljerad 
inventering av konsultföretaget Calluna. I den nya inventeringen pekas tallskogen ut, som 
ligger i anslutning till Råstasjön, ha de största naturvärdena. Detta gjorde i sin tur att ett nytt 
planförslag lades fram och exploateringsgraden förminskades till 600-700 bostäder år 2014, 
men synpunkterna slutade inte komma in till kommunen (Källeskog 2017). Solna stad tyckte 
dock själva att de kunde motivera för att den planerade bostadsexploateringen skulle ske på 
redan ianspråktagen mark, vilket därmed skulle styrka till beslut om att bygga (Källeksog; 
Reitmann 2017).  
 

”Det spred sig felaktig information – de hävdade att vi hade utgått från fel strandlinje” (Källeskog, plan- 
och byggchef Solna 2017). 
 
”Vårt argument har varit att inkludera bäckarna i strandskyddet, det finns mycket praxis gällande 
strandskyddet men det finns väldigt lite litteratur – det blir mer vägledande restriktioner” (Reitmann, 
Naturskyddsföreningen 2017).  

 
Det partipolitiskt obundna nätverket Rädda Råstasjön bildades i samband med att kommunen 
gick ut med det första planförslaget 2012 om 1800 lägenheter.  
 

”Själv trodde jag att området redan var skyddat på något sätt… Jag är ju själv uppväxt i Solna… och jag 
har alltid tänkt; det där kommer i alla fall finnas kvar” (Persson, Rädda Råstasjön 2017).  

 
Först började det med en namninsamling för att skydda och bevara området. Det gjorde att 
politikerna i Solna försvarade sig genom att säga att det var tjänstemännen som hade lagt fram 
det här förslaget, på grund av den stora opinionen som det blev. Tanken med nätverket var att 
skapa en debatt med politikerna tillsammans med både privatpersoner och föreningar som 
ville bevara grönområdet. 25 000 namn kom tillslut in vilket gjorde att nätverket kunde hävda 
att de företrädde en stor opinion och majoritet av befolkningen som ville ha kvar området som 
det var. Även personer som var emot planförslaget med medlemmar i exempelvis 
moderaterna och andra Allianspartier engagerade sig i Rädda Råstasjön. De politiker som var 
för bygget gick dock emot och hade minimal förståelse för vad Solnaborna egentligen ville 
(Persson 2017).  
 
Rädda Råstasjön skickade in en inlaga till domstolen och hävdade att den utmarkerade 
strandlinjen var felmarkerad och att bäckarna samt våtmarkerna skulle ingå innanför 
strandlinjen. Det i sin tur innebar mycket arbete för kommunen för att fastställa strandlinjen. 
Länsstyrelsen kom även de med synpunkter. Dels handlade detta om en plats (i anslutning till 
Råstasjön) där det tidigare funnits en soptipp och pekades därmed ut som ett hälsovådligt 
område för människor och dels frågor kring strandskyddet. Länsstyrelsen ville bland annat att 
Solna stad skulle utveckla de särskilda skälen gällande exploatering till hänsyn för 
strandskyddet runt omkring Råstasjön (se prövningsgrunder i kapitel 3.2 Lagstiftning). 
Därmed utfördes ytterligare en utredning av området kring sjön och det gjorde att 
Länsstyrelsen släppte planförslaget men överklagades sedan till mark och miljödomstolen 
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som höll med Länsstyrelsen. Planförslaget gick då vidare till mark- och miljööverdomstolen 
där planen sedan upphävdes (Källeskog 2017). Strandskyddet blev då en av de avgörande 
anledningarna till att stoppa exploateringsförslaget (Reitmann 2017). I samband med denna 
process kom det in mycket synpunkter och protester, något som Solnas politiker fick hantera 
och som tog mycket energi (Källeskog 2017).  
  
Andra inkluderande arbeten i samband med planförslaget om att bebygga delar av området 
runt Råstasjön:  

- Samarbete med Sundbyberg krävs eftersom det kommer vatten till sjön som är 
dagvatten både från Solna samt Sundbyberg, vilket gör att sjön måste skötas utifrån 
både kvaliteten och mängden vatten.  

- Ekologiska kopplingar till Lötsjön som ligger i Sundbyberg. 
- Tanken var att tennishallen som ligger i närheten av sjön skulle rivas och att bostäder 

skulle byggas där istället, men detta skulle innebära hänsynstagande till hackspettarnas 
parningsperiod vilket i sin tur skulle betyda ett utdraget och specialiserat 
byggnadsprojekt.  

- Påverkan av de biologiska värdena sattes i ett regionalt perspektiv, bland annat genom 
fladdermössens levnads- och rörelsemönster.  

- I samband med processen gällande exploatering gav även politikerna ett uppdrag till 
kommunens tjänstemän att bilda ett naturreservat efter att detaljplanen hade antagits. 
Efter att planerna har upphävts finns planerna om naturreservatbildande fortfarande 
kvar och detta är något som kommunen arbetar med för tillfället (Källeskog 2017).  

 
Vad lärde du dig främst i processen kring planförslaget för Råstasjön? Källeskog svarade att 
det är viktigt att börja i rätt ordning och att börja planera för ett sådant område som Råstasjön 
var en risk från början, då det riskerade att bli opinion. En annan lärdom, enligt Källeskog, var 
att planförslag och naturvärdesinventering ska utföras ordentligt från början. En tredje lärdom 
var strandskyddet och hänsynen som måste tas till denna lagstiftning. Kommunen kunde ha 
gått vidare med planförslaget till högsta domstolen, efter upphävningen av mark- och 
miljööverdomstolen men på grund av strandskyddet och brist på nya förslag till prövningar, 
valde kommunen att inte gå vidare med förslaget. Planförslaget för området kring Råstasjön, 
anser Källeskog ingå i en målkonflikt och hon menar att det uppkommer målkonflikter i 
varenda plan som kommunen arbetar med. Det har ingått många frågor i planprocessen och 
dessa har bland annat varit: naturvärdena, strandskyddet, buller (närliggande verksamheter 
och trafik), markföroreningar (soptippen), dagvattenhantering och risk för översvämningar 
(tillrinningen gör att sjön växer ganska snabbt) (Källeskog 2017).  
 
För att komplettera det nerlagda planförslaget och antalet bostäder som inte kommer byggas, 
har en fastighetsägare vid Dalvägen i Arenastaden tillsammans med kommunen kommit 
överens om att bygga 300-400 nya bostäder där det idag finns kontor (Källeskog 2017). 
Resultatet av Råstasjön blev att både naturen får bevaras och att människor fortfarande får 
tillgång till rekreation (Reitmann 2017). Nästa steg i processen kring området vid Råstasjön är 
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alltså bildande av ett naturreservat och det som oroar Persson med flera (som är engagerade i 
Rädda Råstasjön) är hur kommunen väljer att avgränsa naturreservatet och vilka delar som får 
ingå eller inte. Vid ett framtaget förslag vill kommunen lägga naturreservatlinjen i samband 
med yttre strandskyddslinje, vilket tyder på att kommunen skulle kunna tänka sig att bygga 
runt naturreservatet i framtiden, menar Persson. Även om det blir ett naturreservat runt 
Råstasjön, blir det ett svagt skydd då kommunala naturreservat kan införas och avskaffas 
beroende på den politiska viljan. Vissa kommunpolitiker har menat att något måste byggas 
(Persson 2017). 
 

”Men det är ofta en väldigt tunn argumentation som kommunen har för att bygga just vid Råstasjön. Så 
man får en känsla av att det är byggbolagen som ligger bakom detta och att kommunerna inte vill 
erkänna det” (Persson, Rädda Råstasjön 2017).  

 
Det är även viktigt att tänka på vad som händer runt omkring området, då exploatering kan 
rubba ekosystem och sätta upp barriärer för de spridningskorridorer som är kopplade till 
området. Diskussionen kring Råstasjön och områden runt omkring är kopplade till större 
frågor som bland annat bostadsfrågan och fördelningen av människor i Sverige. Ska alla 
svenskar bo i städer?(Persson 2017).  
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6.3 Sammanfattning  
För att få en överblick över resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen och över de 
intervjuer som har genomförs sammanställs därmed resultatet i tre tabeller nedan. De två 
första tabellerna visar utdrag från kommunernas ställningstagande till samhällsplanering och 
hållbar utveckling samt exploatering och grönområden (därmed även målkonflikterna som 
kan uppkomma mellan dessa). Tabellerna visar att kommunerna har många likheter men även 
ett antal olikheter i hur de ställer sig till dessa kategorier och diskussioner. Den tredje tabellen 
sammanställer planeringsprocesserna kring Norra Kymlinge och Råstasjön, dagens resultat 
och utfall samt vilka aktörer som har varit och är för och emot byggande i dessa områden.  
 
Tabell 9: Sammanfattning av Sundbybergs och Solnas samhällsplanering och ställningstagande till 
hållbar utveckling 

Samhällsplanering och hållbar utveckling 
Sundbybergs stad Solna stad 
Vision om ökad tillväxt och en tät blandad stad, utifrån 
en fortsatt befolkningsökning.  

Vision om att växa hållbart och utveckla en tät blandad 
stadsstruktur med ett ökat invånarantal.  

Utföra en hållbar utveckling med ett socialt, ekologiskt 
och ekonomiskt perspektiv.  

Planering utifrån ett effektivt markutnyttjande och 
hushållning av naturresurser.  

De ekologiska frågorna ska ta lika stor plats som de 
ekonomiska frågorna.  

Solna ska växa hållbart i den takt som solnaborna mäktar 
med.  

En av utmaningarna för kommunen är att hålla en hög 
nybyggandsvolym. 
 

En av utmaningarna för kommunen är att komplettera 
bostadsbyggandet med bl.a. skolor, annan service och 
infrastruktur.  
 

 
Tabell 10: Sammanfattning av Sundbybergs och Solnas exploatering och grönområden (samt 
målkonflikterna mellan dessa) 

Exploatering och grönområden; Målkonflikter 
Sundbybergs stad Solna stad 
Planerar för en bostadsexploatering som ska tillgodose 
en befolkningsökning i kommunen men även för att 
tillfredsställa bostadsbehovet i Stockholms län.  
 

En bidragande del i att uppnå miljömålen är enligt staden 
att bygga tätare. Detta för att bygga ihop stadsdelarna 
och tillgodose bostadsbehovet som finns i Stockholms 
län.  

Grönområdena består främst av urban grönska (grönytor 
och parker) samt Igelbäckens naturreservat och 
Kymlingeområdet. 
  

Närmare hälften av Solnas yta utgörs av grönområden. 
Här ingår bl.a. nationalstadspark och naturreservat.  

Grönstrukturen ska bevaras genom bl.a. deras grönplan 
samt riktlinjerna för grönytefaktor.   
 

Grönområden med låga rekreationsvärden kan komma 
behöva tas i anspråk för exploatering. Därmed arbeta 
kommunen med kompensationsåtgärder.  
 

Natur kan, enligt Kåverud, ses utifrån 
rekreationsmöjligheterna samt tillgången och närheten 
till dessa områden.  
 

Natur är svårt att definiera, enligt Källeskog. Men är i 
kommunen nationalstadsparken och naturreservatet.  

Målkonflikter: Kan uppkomma, då mycket av 
kommunens mark redan är bebyggd. För att undvika 
målkonflikter ska inte grönområden bebyggas och 
bostäder byggs på höjden på redan hårdgjord mark 
(Kåverud 2017).  

Målkonflikter: Kan uppkomma mellan mål och strategier 
och här kan grönområden i vissa lägen behöva ge vika. 
Målkonflikter är enligt Källeskog något som alltid ingår i 
planeringen (Källeskog 2017).  
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Tabellen nedan (tabell 11) sammanfattar planeringsprocesserna för Norra Kymlinge och 
Råstasjön och visar även vilka aktörer som är för och vilka som är emot byggande. Vissa 
aktörer har nämnts tidigare som kommunerna Sundbyberg och Solna, Vasakronan, 
Länsstyrelsen i Stockholm, Naturskyddsföreningen, föreningar samt Rädda Råstasjön 
tillsammans med medborgare. Eftersom hundbruksklubben har sina aktiviteter i Kymlinge-
området (SoSuBK 2017) kan de komma att påverkas negativt av en exploatering av området 
då rekreationstrycket troligtvis ökar. När det kommer till Råstasjön var det tänkt att Råsta 
Projektutveckling AB skulle vara exploatörer för planförslaget och är därmed för byggande 
(svensk byggtjänst 2017). I domslutsdokumentet för mark- och miljööverdomstolen redovisas 
de klagande och de som därmed är emot byggande i området, vilka var: hyresgästföreningen i 
Solna-Sundbyberg, Naturskyddsföreningen i Stockholms län och Världsnaturfonden WWF 
(Rädda Råstasjön 2016). Även Sveriges Ornitologiska Förening och Förbundet för Ekoparken 
har varit engagerade i att försöka stoppa planeringsförslaget för Råstasjön 
(Naturskyddsföreningen: Solna-Sundbyberg 2017).  
 
Tabell 11: Sammanfattning av Norra Kymlinge och Råstasjön 

 
Planprocess 

Områden 
Norra Kymlinge Råstasjön 

Samman-
fattning 

Planer på myndighetsstad under 1970-talet 
– resulterade i en förberedande 
tunnelbaneplattform. 
Efter det har en rad planeringsförslag 
kommit in till kommunen; fjärrvärmeverk, 
ishall, bostadsområde etc. 
 

Planeringsförslag med en hög exploateringsgrad. 
Synpunkter kommer in och det resulterar i en 
mindre exploateringsgrad. Fortfarande 
synpunkter, vilket leder till prövning i mark- och 
miljödomstolen och sedan mark- och 
miljööverdomstolen.  
   

Resultat Inget byggande; men inget beslutat, 
diskussioner pågår gällande någon form av 
exploatering av bostäder eller bara 
bullerskydd alternativt att utvidga 
Igelbäckens naturreservat och inkludera 
Norra Kymlinge.  
 

Inget byggande; nästa steg är att skapa ett 
naturreservat för området och bestämma vilka 
delar som ska ingå i reservatet.  

För 
byggande 

Vasakronan, Länsstyrelsen (genom 
Sverigeförhandlingarna) 

Solna stad (Den politiska majoriteten), delvis 
Länsstyrelsen (då de förde vidare planförslaget till 
mark- och miljödomstolen), Råsta 
Projektutveckling AB (Exploatör) 
 

Emot 
byggande 

Sundbybergs stad, Rädda Järvakilen, 
föreningar (orientering, cykel, 
Hundbruksklubben, 
Naturskyddsföreningen) 

Solna stad (främst partierna M och V) Rädda 
Råstasjön, medborgare (protestlista), föreningar 
(Ornitologiska föreningen, 
Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden 
WWF, förbundet för Ekoparken, 
Hyresgästföreningen i Solna), delvis 
Länsstyrelsen (med hänsyn till 
prövningsgrunderna; människors hälsa och 
strandskyddet)  
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7. ANALYS OCH SAMMANFATTANDE DISKUSSION  
 
Den här uppsatsens syfte är att undersöka och analysera om det finns en målkonflikt mellan 
tillfredsställandet av bostadsbehovet och bevarandet av grönområden i Stockholms län. 
Utifrån syftet, relaterad forskning, tillämpade teorier samt resultat från metoddelarna ska detta 
material i det här kapitlet nu analyseras och sammanfattas i en diskussion. Först görs en mer 
övergripande analys över Sundbybergs och Solnas behandling av målkonflikter och 
bostadsbehovet i Stockholms län samt grönområdesbevarandet i kommunerna. Här analyseras 
även hur miljörättvisa tas i anspråk i de båda kommunerna och hur makt- och 
aktörsstrukturerna i kommunerna påverkar beslutfattandet kring bostäder och grönområden. 
Likaså samhällsplanerarens roll i dessa strukturer ingår. Resultatet från innehållsanalysen och 
intervjuerna sätts alltså i relation till empiri och teori. Sedan görs en mer detaljerad analys där 
projektområdena Norra Kymlinge och Råstasjön utreds. Resultatet från 
fallstudieundersökningarna och intervjuerna sätts även här i relation till empiri och teori. 
Slutligen sammankopplas alla dessa delar till en övergripande diskussion. Kopplingen mellan 
empiri/teori och materialet från innehållsanalysen samt intervjuerna sammanfattas sedan i 
avsnitt 7.4 Sammanfattning.  
 
7. 1 Övergripande analys: Sundbyberg och Solna  
Målkonflikter uppstår när två olika mål är oförenliga. Exempel på sådana mål kan vara 
miljömål kontra mål för bostadsförsörjning, alternativt att interna mål sätts emot varandra 
inom miljödiskursen. Miljömål och mål inom bostadspolitiken behöver dock inte direkt 
innebära målkonflikter utan kan hamna i synergi med varandra (Wandén 1997). Inom 
samhällsplaneringen diskuteras och analyseras ofta hållbar utveckling, inkluderat av 
ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv och att dessa kan hamna i konflikt med 
varandra. De främsta målkonflikter som kan uppstå i samband med detta, utifrån uppsatsens 
syfte om bostadsbehovet och grönområdesbevarandet, är resurskonflikten och 
utvecklingskonflikten (Campbell 2012). I intervjun med Kåverud (2017) konstaterar hon att 
målkonflikter kan uppstå då Sundbybergs stad ständigt utvecklas, men att kommunen arbetar 
med att inkludera och ta hänsyn till grönområdesbevarandet i staden. Källeskog (2017) 
berättade även hon att målkonflikter kan uppstå i Solna stad och att grönområdesbevarandet 
ibland kan behöva ge vika för andra samhälleliga mål. De båda plancheferna fastslår därmed 
den tidigare empirins yttrande om vilka målkonflikter som kan uppstå men också att dessa 
målkonflikter kan hanteras på olika vis - både innan, under och efter planeringsprocesserna i 
kommunerna. Sundbyberg har tydligare riktlinjer när det kommer till att inkludera 
grönområden i bostadsfrågan, genom att ha en grönytefaktor som ska tas i anspråk vid ny 
exploatering. Samtidigt som Solna arbetar mer med kompensationsåtgärder vid ny 
exploatering.  
 
Samhällsplanerarens roll är att tillgodose människors behov i samhället och det görs utifrån 
politiska beslut och medborgarnas behövligheter (Hermelin 2005). Lagstiftningen är också en 
styrande faktor i samhällsplaneringen och då främst genom plan- och bygglagen samt 
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miljöbalken. Även Sveriges 16 miljökvalitetsmål ska anpassas för att skapa en förbättrad 
miljö både lokalt och globalt. God bebyggd miljö kan främst kopplas till uppsatsens syfte och 
då genom: hur vi bor och lever påverkar vår miljö, utbredning av städer ökar transportbehovet 
samt att förtätning minskar avstånden men kan öka bullret och minska möjligheten till 
närliggande grönområdena i städerna. Problemet med miljömålen idag är de målkonflikter 
som finns mot dessa (Edvardsson 2004). Både Sundbyberg och Solna nämner i sina 
översiktsplaner att de vill förtäta genom att bygga en blandad stad och båda kommunerna 
utgår från en befolkningsprognos som visar ett ökat antal invånare. Solna skriver till och med 
att en tätare bebyggelsestruktur bidrar till att uppnå miljömål. Samtidigt som grönområdena 
ska utgöra en naturlig del av stadsmiljön. Detta konstaterar därmed att målkonflikter lätt kan 
uppstå då förtätning, tillväxt och befolkningsökning kan utgöra ett hot för de grönytor som 
fortfarande finns kvar i dessa (till ytan) små kommuner.  
 
Analyserat utifrån antalet benämningar av grönområde/grönstruktur och 
exploatering/bostadsbyggande i de båda översiktsplanerna för Sundbyberg och Solna så visar 
resultatet på att Sundbyberg nämner exploatering/bostadsbyggande mer än Solna och att 
Solna nämner grönområde/grönstruktur mer än Sundbyberg. Utifrån denna fördelning, endast 
uttryckt i ord kan slutsatsen dras om att Solna värdesätter eller fokuserar mer på grönområden 
än bostadsbyggandet jämfört med Sundbyberg. Det är dock inte så enkelt utan en mer 
ingående analys måste genomföras och då utifrån en mer kvalitativ innehållsanalys och 
genom semistrukturerade intervjuer, för att på så sätt kunna gå in på djupet gällande 
ställningstagandet av bostadsexploatering och grönområdesbevarande. Eftersom ett skrivet 
material inte behöver betyda att praktiska och faktiska utföranden, då översiktsplanerna inte är 
bindande utan fungerar mer som riktlinjer för kommunernas samhällsplanering.  
 
Hur hamnade egentligen Stockholms län i ett läge av bostadsbehov? Många faktorer ligger 
såklart bakom denna utveckling men de faktorer som har valts att diskuteras i den här 
uppsatsen och som har skett från 1850-talet fram till idag, har varit; urbanisering, 
industrialisering, folkhemmet, konsumtionssamhället, strukturomvandlingar, 
miljonprogrammet, ”den svenska modellen”, bilsamhället och bostadsexploaterings-
utveckling (Ramberg 2000; Jansson 2005).  De faktorer som påverkar idag är främst 
befolkningsökningen som har skett i Sverige och då främst i städerna. Från en början ökade 
befolkningen i städerna på grund av urbaniseringen men idag beror ökningen mer på 
invandring från andra länder och högt födelsetal (Stockholms handelskammare 2014). Denna 
utveckling genererar påtryckningar på Stockholms läns kommuner och då inkluderat av 
Sundbyberg och Solna. Enligt RUFS 2010 ligger bostadsutbudet under bostadsefterfrågan 
(SLL 2017c) och samtycket i påståendet ”Det är lätt att hitta bra bostäder till ett acceptabelt 
pris”, har minskat sedan 2009 fram till 2015 (SLL 2017b). Båda kommunerna menar dock, 
utifrån deras översiktsplaner, att de tar sitt ansvar i att tillgodose länet med fler nya bostäder. 
En kontrast eller inkluderande del av bostadsexploatering, beroende på synvinkel, är 
grönområden. Grönområden minskar alltmer i städerna ju mer exploatering som sker. Idag har 
Sundbyberg 47,6 procent bebyggd mark och Solna 46 procent bebyggd mark (Länsstyrelsen 
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Stockholm 2016; SCB 2010; Naturvårdsverket 2017). Därmed blir det allt viktigare att inse 
grönområdenas fördelar och värden i städerna, dessa är både ekologiska genom 
ekosystemtjänster och hälsomässiga men även socialt och ekonomiskt tillfredställande. Efter 
att ha fått kunskapen om grönområdenas fördelar är nästa steg att förstå vad grönområden och 
natur är, för att därmed kunna ta reda på vilka områden som är viktiga att bevara. På så sätt 
kan en balans mellan människa och miljö skapas och målkonflikter i större utsträckning 
undvikas. När plancheferna för Sundbyberg och Solna skulle beskriva vad natur var för dem, 
svarade de på olika vis. Kåverud som är planchef för Sundbyberg svarade att natur kan ses 
utifrån rekreationsvärden och rekreationsmöjligheter och att dessa resurser ska öka i skala ju 
längre ifrån sitt hem en person åker. Därmed ingår både grönytor i närmiljö och även större 
grönområden med rekreationsmöjligheter. Källeskog som är plan- och byggchef för Solna, 
tycker däremot att det är svårt att definiera vad natur är men att nationalstadsparken och 
naturreservat i kommunen kan klassas som natur. Tolkningen av natur kan därmed vara 
avgöra för vad som anses vara värt att bevara eller inte.  
 
Miljörättvisa handlar om att alla människor ska inkluderas i samhällets utveckling med 
hänsyn till miljön (EPA 2017). I den här uppsatsen inriktas miljörättvisa kopplat till 
grönområden, och då handlar det om samhällets fördelning av grönområden och att det sker 
på ett jämställt sätt. Det som försvårar en geografisk jämn fördelning är att städernas 
stadsstruktur inte har ett konstant mönster och att invånarna i städer har olika värderingar om 
grönområden. Exempel på hur miljörättvisa inkluderat av grönområden kan kopplas till 
verkliga händelser i Sundbyberg och Solna är följande:  

- Sundbyberg, Lingonskogen: En fastighetsägare vill bygga på ett grönområde, men 
närboende och politiker anser att grönområdet är värdefullt och får därför bevaras.  

- Solna, Lillskogen: Kommunen har tagit fram ett planförslag om att bygga bostäder på 
detta grönområde, men de närboende anser att detta område är värdefullt. Kommunen 
svarar med att säga att det finns ett annat grönområde i närheten som har ett mer 
kommunalt värde, vilket då de närboende kan använda sig av istället.  
 

Avvägningen om vilken miljörättvisa som ska föras är här avgörande för dessa lokala 
utvecklingsfrågor. Detta tyder även på att miljörättvisa tas i anspråk både på lokal och 
kommunal nivå och kan i vissa lägen behandlas olika. Dessa exempel visar även på hur 
medborgardeltagandet behandlas i de båda kommunerna. Ligger vikten i att utvecklas och 
formas lokalt eller läggs det större vikt i att få en kommunal stadsstruktur?  
 
Beroende på planeringsperspektiv speglas miljörättvisa i både kommunala helhetsperspektiv 
men även på lokala detaljerade perspektiv. Fördelningen av en miljömässig rättvisa genom en 
jämn distribuerad grönstruktur genomförs genom ett helhetsperspektiv över hela kommunen 
samtidigt som beaktandet av medborgardelaktighet förs fram på en mer lokal nivå. Därigenom 
behövs en kombinerad syn inom samhällsplaneringen där både kommunala och lokala 
perspektiv får ta plats. Medborgardeltagandet måste vidare komma in tidigt i en 
planeringsprocess för att skapa en dialog som gör att beslut tillhandahåller värderingar både 
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på kommunal och lokal nivå på bästa tänkbara sätt. Det är svårt att alltid ta beslut som alla blir 
nöjda med men genom att ha en vetskap om vilka intressen som finns och vilka målkonflikter 
som ingår är det lättare att göra en avvägning och ta ett beslut som lämpar både kommunen i 
stort men även för medborgarnas bästa. Problematiken ligger mycket i att det finns ett 
allmänintresse och ett mer nationellt och regionalt intresse i att bygga fler bostäder medan 
lokala aktörer och medborgare ser värdet i att bevara grönområden i deras närhet. Kommunen 
får alltså här i uppgift att göra en avvägning och det är viktigt att båda perspektiv får ta lika 
mycket plats för att på så sätt kunna göra en rättvis bedömning. Något som saknas i denna 
process är klarare riktlinjer för värdesättningen av att bevara grönområden, vilket gör att fler 
av dessa områden kan komma tas i anspråk.  
 
Grönområden i städer består oftast av allmänna utrymmen och så även i Sundbyberg och 
Solna. Då de flesta upplåtelseformer består av lägenheter och inte så många privata 
grönområden i form av trädgårdar. Det i sin tur gör att det finns till största delen ett allmänt 
utnyttjande av naturresurserna som ingår i grönområdena. Ett ohållbart utnyttjande av 
naturresurser kan resultera i allmänningens tragedi som innebär att miljöproblemen kan 
förstärkas och därmed försvårar en hållbar utveckling (Hardin 1968; Wijkman & Rockström 
2011). Vid bostadsexploatering i våra städer minskas grönområdena och därmed även 
naturresurserna. Detta hör även ihop med våra förhoppningar om att ständigt växa och skapa 
tillväxt i våra städer. Vårt utnyttjande av våra allmänna utrymmen och naturresurser speglar 
även våra värderingar om vår natur och miljö. Beroende på människors livsstil värderas våra 
grönområden och naturmiljöer olika. Boverket (2007), tillsammans med tidigare forskning om 
grönområdenas värden, menar att människor beredda att gå som mest 300 meter till närmaste 
grönområde från sin bostad, vilket därmed utgör en riktlinje för grönområdesbevarandet. 
Samtidigt som människors livsstilar och värderingar kring grönområden samt den uppbyggda 
stadsstrukturen ibland sätter stopp för en sådan riktlinje.  
 
En annan koppling som kan göras till våra allmänna utrymmen är grönområdenas ekonomiska 
värde i form av rekreationsvärde och markvärde. Sundbyberg vill stärka sina grönområden, 
bestående främst av parker men även Igelbäckens naturreservat (som är en del av Järvakilen) 
och Norra Kymlinge-området. För att inkludera grönstrukturen i samhällsplaneringen 
genomförs därför en grönplan. I Solna finns både nationalstadspark och naturreservat, men 
även andra grönområden i form av parker och urban grönska, som närmare hälften av stadens 
mark utgörs därmed av grönska. Solna stad är medveten om att vissa grönområden kommer 
behöva tas i anspråk vid en fortsatt boendeexploatering och det är något som står både i deras 
översiktsplan och är något som Källeskog konstaterar. Till detta ingår därmed 
kompensationsåtgärder för att på sätt kunna behålla närliggande grönska i staden. Viktigt att 
konstatera är att de båda kommunerna har olika förutsättningar för antalet grönområden och 
den grönstruktur som finns i kommunerna. Solna har idag ett utgångsläge där närmare hälften 
av kommunens yta består av natur i form av naturreservat och nationalstadspark medan 
Sundbyberg har ett fåtal naturliga grönytor och främst urban grönska. Bruksvärdet för ett 
grönområde tas i uttryck av områdets användning (Ståhle 2005). Många kommer till Norra 
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Kymlinge idag för områdets rekreationsvärde och de motionsspår som finns i området men 
det som minskar bruksvärdet är den närliggande trafik och bullret som tillkommer. Vid 
Råstasjön finns även där ett rekreationsvärde och placeringen av området gör att många 
människor väljer att ta sig till området. Utifrån intervjuerna (Källeskog, Reitmann och 
Persson, 2017) och de protester som kom in i samband med planförslaget för Råstasjön går 
det att säkerställa ett tydligare bruksvärde för detta område jämfört med Norra Kymlinge, där 
inget kommunalpolitiskt planförslag har tagits fram ännu.  
 
Makten över marken är avgörande för hur vår samhälleliga utveckling ser ut och kommer att 
se ut i framtiden. Beslut inom samhällsplaneringen utförs utifrån styrmedel från 
planmonopolet som kommunerna har samt genom den politiska majoriteten inom 
kommunerna (Johansson & Khakee 2009). Samtidigt som makt kan synas i alla sociala 
relationer och genom diverse aktörer (Foucault 1980). Detta speglas i demokratimodellen där 
medborgare, media, lobbygrupper och olika företag kan vara med och påverka 
samhällsutvecklingen (Tonell 2005). Makt- och aktörsstrukturen kan även ses utifrån 
aktörstriangeln och krafthörningen (Fog et. al. 1992). Både Kåverud och Källeskog ger 
exempel på hur byggherrar och exploatörer försöker påverka kommunernas beslut gällande 
kommunens utveckling. Ställningstagandet mellan plancheferna kan skilja beroende på 
situation och åsikt. Det som står klart är att politikerna har den avgörande makten till vilka 
beslut som ska tas men att andra aktörer kan vara med och påverka och då bland annat 
byggherrar men även samhällsplanerare. Det handlar mycket om de olika aktörernas 
värderingar och politikernas personliga åsikter i beslutsprocessen om vilka planeringsförslag 
som ska gå igenom eller inte. Politikernas men även samhällsplanerarnas livsstilar är därmed 
avgörande för vilka beslut som ska tas utifrån exploatering och grönområdesbevarande. 
Politikerna och tjänstemännen (exempelvis samhällsplanerare) är i och med det initiativtagare 
och regelansvariga. Även medborgarnas åsikter och värderingar är avgörande i 
utvecklingsprocessen eftersom de i det slutliga ledet är de som är de som berörs mest. 
Medborgarna har ofta en uppfattning om hur den offentliga sektorn fungerar, vilket kan leda 
till att ett mytperspektiv kan uppstå. Det är därmed betydande för kommunerna att handla från 
både uppsatta mål, medborgarnas åsikter och önskemål. Dessa kan ibland behöva övervägas 
för att skapa ett hållbart samhälle både lokalt och kommunalt men även ur ett större nationalt 
och globalt perspektiv. Krafthörningen visar på hur olika resursredskap kan skapa 
maktstrukturer. Genom politik, professionalism, ekonomisk och juridik kan inblandade 
aktörer skapa sig ett makthavande och därmed kan även konflikter uppstå mellan olika aktörer 
som har olika värderingar (Fog et. al. 1992). Mer om makt- och aktörsperspektivet diskuteras 
i den detaljerade analysen om Norra Kymlinge och Råstasjön. 
 
7.2 Detaljerad analys: Norra Kymlinge och Råstasjön 
Även om planeringsförslag inte genomförs och läggs ner, finns det ändå vikt i att utvärdera 
och analysera nedlagda fall. Då det kan bringa lärdom och kunskap i likande framtida fall. 
Både Norra Kymlinge och Råstasjön är exempel där planeringsprocessen har resulterat i att 
grönområdena har bevarats och att ingen exploatering har skett i områdena. Processerna har 
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dock sett olika ut och dessa projektområden visar att olika aktörer kan påverka vilket resultat 
det tillslut blir.  
 
Fallet gällande Norra Kymlinge visar att fastighetsbolaget Vasakronan som äger marken vill 
exploatera och att kommunen historiskt sätt har haft planer på att exploatera, men att dagens 
politiska majoritet i Sundbyberg har andra åsikter om vad som ska göras med området. 
Länsstyrelsen tillsammans med Sverigeförhandlingarna vill även de exploatera då det finns ett 
bostadsbehov i Stockholms län och att det idag redan finns en förberedd tunnelbanestation i 
området. Samtidigt som kommunen vill bevara grönområdet och dess rekreationsvärden som 
finns idag. Detta är något som även organisationer som Naturskyddsföreningen och 
föreningar som utnyttjar området idag vill. De vill även förbättra området genom bättre 
skötsel och byggande av någon form av bullerskydd. Beslutet om att inte exploatera är dock 
inte helt säkerställt då den förberedda tunnelbanestationen finns där och att det idag är så 
bullerstört i området. Det betyder alltså att grönområdet kan komma att förändras om 
partiskifte sker och en ny politisk majoritet vill något annat än vad dagens politiska styre 
bestämt sig för. Att Vasakronan äger marken gör att exploateringsförslagen inte förkastas helt. 
Mycket av områdets framtida utfall beror även på kommunens övergripande 
samhällsplanering och hur mycket kommunen vill fortsätta bygga. Med en begränsad 
markareal minskar ytorna för bostadsbyggande och om kommunen fortsätter exploatera och 
öka sin tillväxt kan Norra Kymlinge bli ett område som kan behövas tas i anspråk. Även om 
vissa grönområden bevaras så är det även avgörande att inkludera grönområdenas utformning. 
Ett grönområdes värde påverkas av hur utvecklingen av närliggande områden utförs och kan 
vid en ständig exploatering i närheten påverkas negativt genom att minskas i storlek eller 
påverkas av trafik och buller i närheten.  
 
När det gäller Råstasjön har däremot Solna stad velat exploatera tillsammans med 
byggherrarna. Det som har satt stopp för exploatering i detta grönområde har varit Solnas 
medborgare, nätverket Rädda Råstasjön samt Naturskyddsföreningen. Planeringsexemplet 
visar på hur medborgare tillsammans med lagstiftning kan stoppa exploateringsförslag. Med 
hjälp av strandskyddet och hotet gällande människors hälsa (genom den gamla soptippen och 
metangasen som finns i ett delområde vid Råstasjön). Prövning i både mark- och 
miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen resulterade i att exploateringsförslaget 
stoppades och har även gjort att kommunen har ändrat sin åsikt i frågan och vill idag fastslå 
ett naturreservat av området. Fallet visar att även om kommunen har planmonopol och 
bestämmer över marken kan medborgarnas engagemang tillsammans med lagstiftning stoppa 
kommunens planer. Det är dock viktigt att poängtera att det är lagstiftningen som har den 
största påverkan till att sätta stopp för exploateringsförslaget. Nästa steg i planeringsprocessen 
är nu att besluta om naturreservatets geografiska utbredning, vilket blir avgörande för 
framtida planeringsåtgärder. Då ett naturreservat med utgångspunkt från strandskyddslinjen 
gör det möjligt att bygga på närliggande redan hårdgjord ianspråktagen mark i framtiden.  

 
  



 56 

7.3 Sammankopplad diskussion 
En fråga som kan kopplas till den här uppsatsen och sätter uppsatsens syfte i ett större 
perspektiv än på regional, kommunal och lokal nivå är; Hur vill vi forma Sverige? En hög 
exploateringsgrad i Stockholms län och en ständig utveckling av våra svenska städer påverkar 
även resten av Sverige. Samtidigt som i kapitel 3.3 om exploatering konstaterades det att 
befolkningsökningen i städer idag inte beror på urbaniseringen utan att en global koppling kan 
göras. Mycket beror alltså även på vad som händer globalt och i andra länder. Frågan handlar 
också om hur vi väljer att bygga. Genom en utbredning av bostäder genereras både för- och 
nackdelar. Fördelarna är att grönområden kan få ta mer plats och möjligheten till blandande 
bostadsformer och upplåtelseformer blir enklare. Samtidigt som nackdelarna blir att avstånden 
ökar och vårt bilberoende stiger.  
 
Arbetet för att försöka uppnå ett hållbart samhälle för både dagens och kommande 
generationer inkluderas av många olika aspekter både inom ekologiska, sociala och 
ekonomiska perspektiv. Diskussionen kring utvecklande av bostadsexploatering och 
grönområdesbevarande ingår i alla dessa perspektiv. Samhällsplanerarens uppgift för att 
uppnå hållbar utveckling blir att försöka lösa målkonflikter mellan de olika perspektiven och 
samtidigt främja kreativitet och tekniska lösningar. Den här uppsatsen har främst fokuserats 
på det ekologiska perspektivet och då hur miljöproblem sätts i relation till andra samhälleliga 
frågor. Det har tidigare i uppsatsen konstaterats att grönområdena bidrar både till ekosystem 
och är viktigt för klimatsystemet i stort. Det kommer bli alltmer avgörande i den värld vi lever 
i idag med ökade klimatförändringar. Det blir därmed alltmer betydande att vi människor 
inser att vi måste börja kompromissa med oss själva istället för att förhandla med vår natur 
och miljö. Det är en global fråga men kan även appliceras på mer kommunala och lokala 
perspektiv, vilket den uppsatsen har försökt konstatera.  
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7.4 Sammanfattning 
Nedan redogörs en sammanfattande tabell av det teoretiska ramverket kopplat till den 
övergripande analysen av Sundbyberg och Solna samt den detaljerade analysen av Norra 
Kymlinge och Råstasjön.  
 
Tabell 12: Sammanfattning av kopplingen mellan det teoretiska ramverket och 
fallstudieundersökningen 
 
Teoretiskt ramverk   

Övergripande analys Detaljerad analys 

Sundbybergs 
stad 
 

Solna stad Norra Kymlinge Råstasjön 

Miljörättvisa Exempel visar på 
att medborgarna 
får vara med och 
påverka genom 
sina värderingar 
över 
grönområden.  
 

Exempel visar på 
kommunen 
inriktar sig på en 
helhetsbild av 
kommunens 
grönstruktur. 

Kommunen 
tillsammans med 
medborgarna sätts 
emot Vasakronan 
och regionala och 
nationella 
makthavare för att 
behålla 
grönområdet.  
 

Exemplet visar på 
att medborgarnas 
bildar en opinion 
för att visa sin 
åsikt i att bevara 
grönområdet mot 
kommunen. 

Allmänna utrymmen Kommunen 
arbetar med 
grönytefaktor för 
att kunna behålla 
grönytor vid 
exploatering.  
 

Kommunen 
arbetar främst 
med 
kompensations-
åtgärder av urban 
grönska vid 
exploatering.   
 

Området appliceras 
i ett kommunalt 
övergripande 
perspektiv där 
vikten av att bevara 
grönområdet står 
högre än att 
exploatera.  
 

Området visar sig 
ha ett 
allmänintresse i 
att bevaras. 

Makt- och 
aktörsstrukturer 

Kommunen har 
planmonopol men 
berörs mycket av 
byggherrar vid 
frågor om 
exploatering.  
  

Kommunen har 
planmonopol men 
berörs mycket av 
byggherrar vid 
frågor om 
exploatering.   
 

Kommunen 
använder sig makt 
genom 
planmonopolet för 
att bevara 
grönområdet. 

Med hjälp av 
lagstiftning 
upphävs 
planförslaget efter 
medborgarnas 
intresse. 
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8. SLUTSATS  
Avslutningsvis ska tidigare ställda frågeställningar försöka besvaras, vilka var följande: 

- Vilken funktion har samhällsplaneraren i frågan om att exploatera eller bevara 
grönområden och hur behandlar de målkonflikter?  

- Hur behandlar Sundbyberg och Solna utmaningen kring bostadsbehovet som finns i 
Stockholms län och i vilket utsträckning väljer de att bevara grönområden i 
kommunen?  

- Vilka faktorer har påverkat så att ingen exploatering har kommit till stånd vid Norra 
Kymlinge och vid Råstasjön?  

 
Utefter makt- och aktörsstrukturerna som finns inom en kommun, tillsammans med 
planmonopolet kan det konstateras att politikerna sitter på den största beslutsmakten om vilka 
planeringsförslag som ska utredas och slås fast. Samtidigt som det finns andra aktörer som är 
med och påverkar kommunpolitikernas beslut, vilket innefattar främst medborgare, 
byggherrar, lobbygrupper, media samt tjänstemän i form av bland annat samhällsplanerare. 
Samhällsplaneraren måste både se helheten av kommunens behov och utmaningar samt de 
detaljerade lokala utvecklingsmöjligheterna. Därigenom kan målkonflikter uppkomma, vilket 
gör det viktigt att avväga och försöka hitta synergier istället för problem i dessa konflikter. 
Samhällsplaneraren har möjlighet att kombinera medborgarnas åsikter tillsammans med 
uppsatta kommunala mål. Samtidigt som vetskapen om att kombinera utveckling och 
bevarande bör inkluderas, för att skapa en väl fungerande samhällsstruktur. Genom att ha en 
medvetenhet om kommunens utmaningar inom ekologiska, sociala och ekonomiska 
perspektiv ökar möjligheten till att försöka skapa balans. Svaret på den andra frågeställningen 
går delvis att svara på genom följande uttalande: både Sundbyberg och Solna anser att de tar 
på sig ett stort ansvar för att tillgodose bostadsbehovet i Stockholms län, men måste på 
samma gång inse att bevarandegrunderna måste balanseras med deras utveckling och tillväxt. 
Båda kommunerna diskuterar i deras översiktsplaner att de vill utveckla sitt bostadsbyggande 
och samtidigt bevara och utveckla de grönområden som finns kvar i kommunerna. Något som 
kommer visa sig inte hålla utan skapa målkonflikter. Det finns dock ytterligare aspekter att 
undersöka för att helt kunna svara på frågan. Genom en mer detaljerad granskning av 
kommunernas bostadsexploatering och grönområdesbevarande analyserat över en längre 
tidperiod och granskning av trender kan svaret på frågan formuleras mer utförligt. Både 
planeringsprocessen kring Norra Kymlinge och den vid Råstasjön har visat att det går att sätta 
stopp för exploatering av ett grönområde med både rekreationsvärden och biologiska värden. 
Fallet gällande Norra Kymlinge skulle dock behöva utredas ännu mer för att komma fram till 
en lösning där bullret minskar så att områdets värde ökar. En begränsad exploatering kan 
därmed stärka grönområdet. Även den förberedda tunnelbanestationen talar för en 
exploatering i området. Området vid Råstasjön har andra preferenser vilket även kommunen 
har insett i detta läge. Området har visat sig efter en lång planeringsprocess, ha ett stort värde 
inte bara rekreationsmässigt för medborgarna i kommunen utan även på grund av biologiska 
skäl. Detta har därmed bidragit till en bedömning om att skapa ett naturreservat av området. 
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Vissa delar av områdets framtid är dock oviss, då det finns ianspråktagen mark som kan 
komma att bebyggas.  
 
Undersökningen för denna uppsats kan utvecklas med vidare forskning inom både 
målkonfliktshantering gällande miljöfrågor, men även genom en djupare metodologisk 
undersökning gällande Norra Kymlinge och Råstasjön. Detta kan därmed utföras genom att 
intervjua ytterligare aktörer som har och kommer involveras i dessa områden, intressenter 
som har en åsikt i vad ska göras i dessa områden. Det vore även intressant att analysera andra 
liknande områden, grönområden med planförslag om att exploatera, för att se om det finns 
andra aktörer eller intressen som styr eller stoppar utvecklingen av bostadsbyggande. 
Grönområdesbevarandet bör prioriteras ytterligare och genom fler forskningsresultat inom 
grönområdenas värde kan särskilda argument tas fram för att bevara dessa områden. Det finns 
även betydelse i att undersöka hur bostadsbyggandet bör utvecklas och hur byggandet bör 
utformas för att kunna skapa en balans mellan grönområden och bebyggelsen. Vid en fortsatt 
förtätning i städerna kommer det även vara viktigt att undersöka hur fördelningen av 
befolkningen kan komma påverka samhällsplaneringen både i städer och tätorter men även på 
landsbygden i Sverige.  
 
Till sist vill jag nämna att samhällsplanerarens uppgift blir att försöka planera på ett sätt där 
bostadsbehovet och grönområdesbevarandet inte blir motståndare utan inkluderas gemensamt 
och samarbetar i synergi med varandra. För att uppnå detta krävs en tydligare inkludering av 
grönområden vid bostadexploatering och en effektiv utformning av nya bostäder.  
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APPENDRIX  
 

Sundbybergs översiktsplan 2013 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod/Underkategori Kategori 

Sundbyberg växer och vi ska ge 
förutsättningar för en fortsatt tillväxt. 
En fortsatt expansion kräver 
ansvarstagande. Därför ska vi i vår 
stadsplanering ta hänsyn till sociala, 
ekologiska och ekonomiska perspektiv 
(s. 2).   

Sundbyberg växer och vi 
ska ge förutsättningar för 
en fortsatt tillväxt med 
hänsyn till sociala, 
ekologiska och 
ekonomiska perspektiv.  

Sundbyberg växer 
och ska fortsätta 
göra det 

Samhälls-
planering 

Sundbyberg är också det mänskliga 
mötets stad. I översiktsplanen tar vi 
fasta på detta och skapar fler offentliga 
miljöer att mötas i (s. 2).  

Sundbyberg – det 
mänskliga mötets stad, en 
utveckling av detta ska 
skapas. 

Sundbyberg - det 
mänskliga mötets 
stad 

Samhälls- 
planering 

I Sundbyberg ska medborgarna ha 
möjlighet till delaktighet och inflytande. 
Vi ska också samverka med offentliga 
och privata aktörer i regionen (s. 2) 

Medborgarna ska ha 
möjlighet till delaktighet 
och inflytande. Staden ska 
även samverka med andra 
aktörer i regionen.  

Medborgardelaktig
het och samverkan 
med andra aktörer 

Samhälls- 
planering 

Vi förändrar staden och vi förändras 
med staden i dialog med intresserade 
och engagerade medborgare och aktörer 
(s. 2).  

Vi förändrar staden och vi 
förändras med staden.  

Vi förändrar staden 
och vi förändras 
med staden 

Samhälls-
planering 

Stora förändringar har skett i 
Sundbyberg de senaste åren. 
Invånarantalet har ökat till 40 000, 
antalet bostäder har blivit fler, kontor 
har byggts och många nya företag har 
etablerat sig (s. 7).  
 

Stora förändringar och 
invånarantalet har ökat till 
40 000, ökat antal nya 
bostäder, kontor och 
företag.  

Utveckling  
över tid 

Exploatering 

Bestämmelser om översiktsplanering 
finns i plan- och bygglagen (PBL) och i 
miljöbalken (MB). Alla kommuner ska 
ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunens yta. I båda 
PBL och MB betonas vikten av att 
planeringen genomförs utifrån ett 
övergripande och hållbart perspektiv (s. 
7).  

Bestämmelser om 
översiktsplanering finns i 
PBL och MB och alla 
kommuner ska ha en 
aktuell översiktsplan. Både 
PBL och MB betonar ett 
övergripande och hållbart 
perspektiv av planeringen. 

Översiktsplanering 
i PBL och MB 

Samhälls- 
planering 

I Sundbyberg strävar vi efter en hållbar 
samhällsutveckling. Det innebär fokus 
på tre perspektiv: social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet (s. 9).  

Hållbar stadsutveckling 
med fokus på social, 
ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet.  

Hållbar 
stadsutveckling 
(social, ekologisk 
och ekonomisk) 

Hållbar 
utveckling 

En kärnpunkt i Sundbybergs fortsatta 
samhällsplanering är att utvecklas med 

Samhällsplanering som 
gynnar utveckling och 

Samhällsplaneringe
ns uppgift 

Samhälls-
planering 
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ökad inflyttning och fortsatt intresse för 
staden (s.9).  
 

intresse för staden.  

 
De grönytor och parker som finns i 
staden ska stärkas och utvecklas (s.9). 
 

 
Grönområden i staden ska 
stärkas och utvecklas.  

 
Utveckling av 
grönområden 

 
Grönområden  

Ett samhälle där invånarna känner tillit 
både till varandra och till de system som 
skapar ramar för välfärden bidrar till ett 
socialt hållbart samhälle (s. 11).  

Tillit till varandra och de 
system som skapar ramar 
för välfärden bidrar till ett 
socialt hållbart samhälle.  

Socialt hållbart – 
tillit till varande 
och för 
välfärdssystemen 

Hållbar 
utveckling 

Ett ekologiskt hållbart samhälle är en 
förutsättning för människors hälsa och 
välmående och för att vi ska värna de 
naturresurser vi behöver för att skapa en 
långsiktigt hållbar tillväxt. Det gynnar 
den ekonomiska tillväxten och ett 
gemensamt ansvarstagande för vår miljö 
(s. 11).   

Hälsa och välmående 
genom ett ekologiskt 
hållbart samhälle. Värna 
om naturresurser och 
gynna den ekonomiska 
tillväxten genom 
långsiktigt hållbar tillväxt. 

Ekologiskt hållbart 
– gynnar hälsa, 
välmående och 
ekonomisk tillväxt 
samt värna om 
naturresurser 

Hållbar 
utveckling 

En hållbar ekonomisk tillväxt är i sin tur 
en förutsättning för att utjämna sociala 
klyftor och för investering i en bättre 
miljö (s. 11). 

Ekonomisk tillväxt, en 
förutsättning för att 
utjämna sociala klyftor. 

Ekonomiskt 
hållbart – 
utjämning av 
sociala klyftor 

Hållbar 
utveckling  

Med regeringens 16 miljökvalitetsmål 
och stadens vision som utgångspunkt 
har Sundbybergs stad arbetat fram en 
klimat- och hållbarhetspolicy (s. 12).  
 

En klimat- och 
hållbarhetspolicy utefter 
de nationella miljömålen 
och stadens vision.  

Klimat- och 
hållbarhetspolicy 

Hållbar 
utveckling 

Målet är att miljöfrågorna ska vara lika 
integrerade i all verksamhet som 
ekonomifrågor är idag … (s. 12).  
 

Miljöfrågorna lika 
integrerade som 
ekonomifrågorna. 

Miljöfrågor i 
jämvikt med 
ekonomifrågor 

Hållbar 
utveckling 

Det centrala läget i Sundbyberg 
motiverar kompletteringsbebyggelse (s. 
12).  
 

Centralt läge motiverar 
kompletteringsbebyggelse. 

Kompletterings-
bebyggelse 

Exploatering 

Staden utnyttjar goda lägen för 
bebyggelse och trafikinfrastruktur 
genom att sträva efter tät bebyggelse i 
anslutning till goda kollektivtrafiklägen 
(s. 12).  
 

Tät bebyggelse i 
anslutning med 
kollektivtrafik. 

Tät bebyggelse vid 
kollektivtrafik 

Exploatering 

Staden är dess människor med olika 
behov och olika förutsättningar. 
Sundbybergs stad ska bedriva 
samhällsplanering utifrån behov och 
förutsättningar som finns hos de 
människor som bor och arbetar här (s. 

Samhällsplanering utifrån 
behov och förutsättningar 
som finns hos de 
människor som bor och 
arbetar i staden.  

Samhällsplanering 
utifrån behov och 
förutsättningar  

Samhälls-
planering  
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15).  
Befolkningsprognosen visar att antalet 
invånare ökar kraftigt de närmaste åren 
(s. 17).  

Kraftigt ökat antal 
invånare de närmaste åren.  

Ökat antal invånare Samhälls-
planering och 
exploatering 

I länet har det varit bostadsbrist under 
flera decennier. Det har lett till att det 
pågår och planeras en kraftig utbyggnad 
i hela länet. Sundbybergs stad planerar 
för cirka 8 800 fler bostäder fram till 
och med år 2020 (s.18).  

Bostadsbrist i länet, leder 
till kraftig utbyggnad och 
planering för ca 8 800 nya 
bostäder till 2020. 

Planering av 8 800 
nya bostäder till 
2020 

Exploatering 

Det kraftiga bostadsbyggandet som 
planeras, med en markant ökning 2012-
2018 som sedan successivt avtar, är en 
förutsättning för befolkningstillväxten 
och ökade skatteintäkter (s. 18).   
 

Befolkningstillväxt leder 
till kraftigt 
bostadsbyggande under de 
närmsta åren, vilket leder 
till ökade skatteintäkter.  

Befolkningstillväxt 
resulterar i ökade 
skatteintäkter 

Exploatering 

En boendeplanering som tar hänsyn till 
hela befolkningens behov kan bidra till 
en väl fungerande bostadsmarknad (s. 
19).  

Boendeplanering utifrån 
befolkningens behov 
bidrar till en väl 
fungerande 
bostadsmarknad.  
 

Boendeplanering 
utifrån 
befolkningens 
behov 

Samhälls-
planering 

Sundbybergs stad ska präglas av balans 
mellan bostäder, arbetsplatser och 
grönstruktur (s. 19).  

Balans mellan bostäder, 
arbetsplatser och 
grönstruktur. 

Balans mellan 
bostäder, 
arbetsplatser och 
grönstruktur.  

Samhälls- 
planering 

Blandade upplåtelseformer och 
boendeformer är viktigt att eftersträva 
både vid nyexploatering och vid 
förtätning (s. 19). 
 

Blandade upplåtelseformer 
och boendeformer vid 
exploatering.  

Blandade 
upplåtelseformer  

Samhälls-
planering 

För att skapa ett livaktigt stadsliv både 
under dag- och kvällstid och att 
underlätta vardagslivet ska arbetsplatser 
och service integreras i 
bostadsområdena (s. 19). 
 

Skapandet av ett livaktigt 
stadsliv fås genom en stad 
blandad med bostäder, 
arbetsplatser och service. 

En stad blandad 
med bostäder, 
arbetsplatser och 
service 

Samhälls-
planering 

Staden växer och tillsammans med 
närliggande kommuner formas en ny 
och större stad. Det förutsätter 
ansvarstagande, och staden är beredd att 
ta ett regionalt och lokalt ansvar för att 
tillhandahålla attraktiva bostäder och 
arbetsplatser i ett mycket centralt läge 
(s. 24) 

En växande stad förutsätter 
ansvarstagande och staden 
är beredd att ta ett 
regionalt och lokalt ansvar 
för bostäder och 
arbetsplatser.  

En växande stad 
förutsätter 
ansvarstagande 

Samhälls-
planering 

Ur ett socialt hållbart perspektiv innebär 
det exempelvis att frågor om 
tillgänglighet och trygghet alltid ska 

Socialt hållbart: 
tillgänglighet och trygghet 
ska beaktas. Planeringen 

Socialt hållbart: 
tillgänglighet och 
trygghet 

Hållbar 
utveckling 
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beaktas… Vid planering av bostäder 
planläggs även för social service, 
kollektivtrafik och gång- och 
cykelbanor för att underlätta 
vardagslivet (s. 27) 
 

ska utgå från att underlätta 
vardagslivet. 

Ur ett ekologiskt hållbart perspektiv 
handlar det både om att försöka minska 
påverkan på naturen och att skapa en 
attraktiv hållbar stadsmiljö. Det kan 
förverkligas genom att t.ex. bygga 
ekologiskt, skydda och utveckla 
grönområden, ska bra trafiklösningar, 
verka för minskat buller, förbättra 
avfalls- och dagvattenhanteringen och 
arbeta med gestaltningsfrågor (s. 27) 

Ekologiskt hållbart: 
försöka minska påverkan 
på naturen och skapa en 
attraktiv hållbar 
stadsmiljö. Görs genom 
bl.a. bygga ekologiskt, 
skydda och utveckla 
grönområden samt skapa 
bra trafiklösningar. 

Ekologiskt hållbart: 
minskad 
naturpåverkan och 
attraktiv stadsmiljö 

Hållbar 
utveckling 

Ur ett ekonomiskt hållbart perspektiv 
handlar det om att satsa på 
förebyggande insatser kring folkhälsa, 
att planera utifrån aktuella prognoser 
när det gäller befolkningsutveckling och 
skattekraft, säkra tillväxten och behålla 
balansen mellan antal bostäder och 
arbetsplatser (s. 27).  

Ekonomiskt hållbart: Satsa 
på insatser kring folkhälsa, 
planera utifrån aktuella 
prognoser (befolkning och 
skattekraft), säkra 
tillväxten och behålla 
balansen mellan bostäder 
och arbetsplatser.  

Ekonomiskt 
hållbart: 
Folkhälsoinsatser, 
planering utifrån 
prognoser och 
säkra tillväxt 

Hållbar 
utveckling 

Det finns stöd för att den byggda miljö 
och närhet till grönområden ökar den 
fysiska aktiviteten… Sundbybergs stad 
ska verka för att ska goda 
förutsättningar för en ökad fysisk 
aktivitet för hela befolkningen (s. 47). 
 

Öka den fysiska aktiviteten 
för dela Sundbybergs 
befolkning genom bland 
annat närhet till 
grönområden. 

Öka den fysiska 
aktiviteten genom 
bl.a. närhet till 
grönområden 

Grönområden 

En välskött och väl utformad offentlig 
utemiljö är viktig för upplevelsen av 
trygghet i staden (s. 49). 
 

Viktigt med en välskött 
och väl utformad utemiljö 
för upplevelsen av 
trygghet i staden.  

Välskött utemiljö 
bidrar till trygghet i 
staden  

Grönområden 

Sundbybergs natur och parker ska 
utvecklas och skötas så att invånarna 
även i framtiden har möjlighet till 
rekreation och friluftsliv i sin 
omedelbara närhet (s. 51).   
 

Utveckling och skötsel av 
natur och parker ger 
möjlighet till rekreation 
och friluftsliv i sin 
omedelbara närhet. 

Utveckling och 
skötsel av 
grönområden i 
staden 

Grönområden 
och samhälls-
planering 

Järvakilen, en av Stockholmsområdets 
gröna kilar, går genom Sundbyberg, och 
sträcker sig från Sigtuna in till 
Nationalstadsparken i centrala 
Stockholm (s. 51). 
 

Järvakilen, en av 
Stockholmsområdets gröna 
kilar, går genom 
Sundbyberg 

Järvakilen går 
genom Sundbyberg 

Grönområden 

Det gröna sambandet mellan Grönt samband mellan Förstärkning av Grönområden 
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Sundbyberg och Stockholm behöver 
förstärkas i samband med 
Kymlingelänkens ombyggnad (s. 51). 
 

Sundbyberg och 
Stockholm behöver 
förstärkas.  

grönt samband 
mellan Sundbyberg 
och Stockholm  

Igelbäckens naturreservat i Sundbyberg 
(en del av Järvakilen) inrättades 2004 
för att skydda och bevara ett tätortsnära 
naturområde för naturupplevelser och 
friluftsliv … Exploateringar i 
naturreservatets närhet måste utföras så 
att reservatets värden säkerställs i 
framtiden (s.51). 
 

Igelbäckens naturreservat, 
inrättades för att skydda 
och bevara ett tätortsnära 
naturområde för 
naturupplevelser och 
friluftsliv.  

Igelbäckens 
naturreservat för 
skyddande av 
tätortsnära natur 

Grönområden 
och samhälls-
planering 

För att skapa en god bebyggd miljö 
måste tillgången till bostadsnära natur 
säkras (s. 51). 
 

Bostadsnära natur bidrar 
till god bebyggd miljö och 
måste stärkas. 

Bostadsnära natur 
måste stärkas 

Grönområden 

En grönytefaktor om minst 0,5 ska 
tillämpas för alla tomter i Sundbybergs 
stad som ska bebyggas, utom i centrala 
Sundbyberg, Storskogen och lilla Alby 
där en grönytefaktor om 0,3 tillämpas. 
Grönytefaktorerna används vid 
byggande av flerbostadshus, småhus i 
gruppbebyggelse och kommersiella 
byggnader (s.51). 
 

Grönytefaktor om minst 
0,5 för alla tomter och 0,3 
vid specifika områden.  

Grönytefaktorer för 
tomter för alla 
bostadsformer 

Grönområden 

Vid detaljplanearbete bör möjlighet till 
att utveckla stadens trädbestånd 
övervägas och en inventering av 
skyddsvärda träd genomföras. 
 

Utveckla stadens 
trädbestånd vid 
detaljplanearbetet.  

Utveckla stadens 
trädbestånd 

Grönområden 

För att samhällsplaneringen i 
Sundbyberg i ännu högre utsträckning 
ska bidra till en hållbar utveckling 
behöver arbetssättet utvecklas. Särskild 
vikt behöver läggas vid tydligare och 
mer medvetna processer och rutiner (s. 
67).  

Arbetssättet behöver 
utvecklas inom 
samhällsplaneringen för att 
bidra till hållbar 
utveckling, med tyngd på 
tydligare processer och 
rutiner.  

Utveckla 
arbetssättet inom 
samhällsplaneringe
n 

Samhälls-
planering och 
hållbar 
utveckling 

Genom att öka samarbetet ytterligare 
och dra nytta av varandras kompetens 
tidigt i planeringsprocesser stärks 
arbetet för en hållbar utveckling (s. 67).  

Öka samarbetet ytterligare 
och dra nytta av varandras 
kompetens för en hållbar 
utveckling. 

Ökat samarbete för 
hållbar utveckling 

Hållbar 
utveckling 
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Solnas översiktsplan 2016 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod/Underkategori Kategori 

Denna samsyn innebär inte att vi alltid 
kommer vara överens i tolkningen av 
översiktsplanen. Det finns ideologiska 
skiljelinjer mellan våra politiska partier, 
som kommer att komma till uttryck i 
behandlingen av enskilda detaljplaner 
och exploateringsavtal (s. 3).   

Kommer inte alltid 
överens pga. ideologiska 
skiljelinjer, detta ges i 
uttryck i behandlingen av 
enskilda detaljplaner och 
exploateringsavtal.  

Kommer inte alltid 
överens.  

Samhälls-
planering 

Vi har dock övergripande en samsyn om 
att Solna behöver växa hållbart i en takt 
som staden och solnaborna mäktar med, 
samtidigt som vi tar tillvara på och 
utvecklar stadens viktiga grönområden 
(s. 3). 
  

Solna behöver växa 
hållbart i en takt som 
staden och solnaborna 
mäktar med, samtidigt som 
grönområden bevaras. 

Växa hållbart i en 
takt som staden och 
solnaborna mäktar 
med 

Hållbar 
utveckling 

Vattenområden och sammanhängande 
grönområden som Järvakilen och 
Kungliga nationalstadsparken behöver 
betraktas utifrån ett regionalt perspektiv 
(s 17).  
 

Vattenområden och 
sammanhängande 
grönområden behöver 
betraktas utifrån ett 
regionalt perspektiv.  

Vattenområden och 
sammanhängande 
grönområden 
utifrån ett regionalt 
perspektiv 

Grönområden 

I PBL anges bl.a. att planläggning ska 
främja en från allmän synpunkt lämplig 
utveckling av bebyggelse, 
grönområden, kommunikationsleder 
och andra anläggningar (s. 18) 

I PBL: att planläggning 
ska främja en från allmän 
synpunkt lämplig 
utveckling. 

Plan- och 
bygglagen  

Samhälls-  
planering 

För Solnas del är en av de viktigaste 
frågorna för att medverka till att nå 
miljömålen att bygga tätare (s. 18).  
 

Viktig fråga blir att nå 
miljömålen att bygga 
tätare.  

Bygga tätare för att 
nå miljömål 

Exploatering 

Staden ska ha en levande och trygg 
stadsmiljö, en tät stadsstruktur med god 
kollektivtrafik och blandad bebyggelse 
bestående av bostäder, arbetsplatser och 
service med närhet till storstad, natur 
och kultur (s. 23).  

Staden ska ha en levande, 
trygg och tät stadsmiljö 
med god kollektivtrafik 
och blandad bebyggelse.  

En levande, trygg 
och tät stadsmiljö 

Samhälls- 
planering 

Solna ska möta efterfrågan på att leva, 
bo och verka i Solna med ett brett utbud 
av bostäder, arbetsplatser och service (s. 
23).  
 

Efterfrågan om att leva, bo 
och verka i Solna möts 
med brett utbud av 
bostäder, arbetsplatser och 
service. 

Brett utbud av 
bostäder, 
arbetsplatser och 
service 

Exploatering 

Solna ska vara en sammanhållen och 
levande stad med en tät stadsstruktur 
och en bebyggelse som består av en 
blandning av bostäder, arbetsplatser och 

Levande stad med tät 
stadsstruktur och en 
blandning av bostäder, 
arbetsplatser och service. 

Levande och 
blandad stad med 
tät stadsstruktur 

Samhälls-
planering 
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service samt som varierar i gestaltning, 
med respekt för de nuvarande 
stadsdelarnas unika karaktärsdrag (s. 
23).  
 
Solna ska tillvarata och utveckla stadens 
viktiga park-, natur- och kulturmiljöer 
(s. 23).  
 

Tillvarata och utveckla 
stadens viktiga park-, 
natur- och kulturmiljöer. 

Bevarande och 
utveckling av grön- 
och kulturmiljöer 

Grönområden 

Staden ska värna och bevara de värden 
som finns i nationalstadsparken med 
Hagaparken, naturreservaten och de 
mellankommunala grönstråken utmed 
stränderna (s. 23) 
 

Värna och bevara de 
värden som finns i 
nationalstadsparken, 
naturreservat och andra 
grönområden.  

Bevara värden som 
finns i 
grönområdena 

Grönområden 

Parker och andra grönytor ska ingå som 
naturliga delar i stadsmiljön och 
samspela med stadsmässiga värden 
(s.23).  
 

Grönområden ska ingå i 
stadsmiljön och samspela 
med stadsmässiga värden. 

Grönområden 
inkluderat i 
stadsmiljön 

Grönområden 

Solna har tagit ett stort ansvar för 
försörjningen av nya bostäder och 
arbetsplatser i Stockholmsregionen och 
avser även fortsättningsvis att göra det 
(s.24).  
 

Solna har tagit ett stort 
ansvar i 
Stockholmsregionen 
gällande nya bostäder och 
arbetsplatser. 

Solna som 
ansvarsbärare i 
Stockholmsregione
n gällande nya 
bostäder och 
arbetsplatser 

Exploatering 

Staden planerar för att årligen bygga i 
genomsnitt 800 nya lägenheter/bostäder 
för att möta den stora efterfrågan (s. 
24).  
 

800 nya 
lägenheter/bostäder i 
genomsnitt per år pga. stor 
efterfrågan. 

800 nya 
lägenheter/bostäder 
i genomsnitt per år 

Exploatering 

Nybyggnationen av bostäder medför att 
Solnas befolkning beräknas växa från 
drygt 74 000 invånare 2015 till drygt 
100 000 invånare år 2030 (s. 24).  
 

Nybyggnation av bostäder 
medför en 
befolkningsökning från 74 
000 (2015) till 100 000 
(2030) 

Nybyggnation av 
bostäder medför en 
befolkningsökning 

Exploatering 

Det behövs en mångfald av bostäder 
avseende boendeform, upplåtelseform, 
storlek och utförande (s. 24-25).  
 

Behov av mångfald av 
bostäder avseende 
boendeform, 
upplåtelseform, storlek och 
utförande.  
 

Behov av mångfald 
av bostäder 

Samhälls-
planering  

Utgångspunkten är att planeringen ska 
ske utifrån de olika stadsdelarnas egna 
karaktärsdrag, förutsättningar och 
behov. Generellt gäller att skapa 
förutsättningar för ett effektivt 
markutnyttjande, som ger bästa möjliga 

Planering utifrån olika 
stadsdelars egna 
karaktärsdrag, 
förutsättningar och behov 
för att skapa ett effektivt 
markutnyttjande, för 

Planering utifrån 
karaktärsdrag, 
förutsättningar och 
behov 

Samhälls-
planering 
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hushållning med naturens resurser (s. 
27).  
 

hushållning med naturens 
resurser.  

Samordna planeringen för 
stadsutvecklingen med planeringen för 
utbyggnaden av samhällsservicen (s. 
28).  
 

Samordning av planering 
för stadsutveckling och 
samhällsservicen.  

Samordning av 
planering för 
stadsutveckling och 
samhällsservicen 

Samhälls-
planering 

Det ska vara nära till parker och andra 
grönområden, som ger förutsättningar 
för en god och hälsosam miljö (s. 31).  
 

Det ska vara nära till 
grönområden, som ger 
förutsättningar för en 
hälsosam miljö. 

Det ska vara nära 
till grönområden 

Grönområden 

Närmare hälften av Solnas yta utgörs av 
natur, park, vatten och andra gröna 
miljöer. När staden växer kommer även 
vissa gröna ytor att behöva tas i anspråk 
(s. 32).  
 

Närmare hälften av Solnas 
yta utgörs av grönområden 
– vid exploatering behövs 
vissa av dessa ytor tas i 
anspråk.  

Närmare hälften av 
Solnas yta är 
grönområden 

Grönområden 

Kompensationsåtgärder såsom gröna 
tak, gatuplanteringar och gröna 
stadsrum ska övervägas (s. 32).  
 

Kompensationsåtgärder av 
grönytor vid exploatering.  

Kompensationsåtgä
rder av grönytor 

Grönområden 

Planera för en tät stad där parker och 
andra grönytor ingår som naturliga delar 
i stadsmiljön i ett samspel med 
stadsmässiga värden (s. 33).  
 

Planera en tät stad med 
inkluderande och 
samspelande grönområden 
i staden.  

Tät stad med 
inkluderande 
grönområden 

Samhälls-
planering och 
grönområden 

Säkerställa god tillgång till parker och 
grönområden som även utgör en viktig 
del av stadens utbud för idrott och 
rekreation (s. 33).  
 

Säkerställa tillgången till 
grönområden för idrott och 
rekreation. 

Säkerställa 
tillgången till 
grönområden 

Grönområden 

Bilda ett naturreservat kring Råstasjön 
(s. 33).  

Råstasjön som 
naturreservat 

Råstasjön som 
naturreservat 

Grönområden 

Med utgångspunkt i stadens storlek 
ligger takten på bostadsbyggandet på en 
hög nivå (s. 51).  
 

Bostadsbyggandet sker i 
takt med stadens storlek.   

Bostadsbyggandet 
sker i takt med 
stadens storlek 

Exploatering 

Det finns cirka 790 hektar park- och 
naturmark i staden och av dessa ägs 
och/eller förvaltas drygt hälften av 
Solna stad (s. 60).  

790 ha grönområden i 
staden och Solna stad 
äger/förvaltar drygt 
hälften.  

790 ha 
grönområden i 
staden 

Grönområden 

När Solna växer är parker och 
naturområden viktiga för att möta 
befintliga och nya solnabors behov av 
naturupplevelser och rekreation (s. 60).  

Grönområden blir viktiga 
när Solna växer för att 
möta behov av 
naturupplevelser och 
rekreation.  

Bevara 
grönområden vid 
växande stad 

Grönområden 
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För Solna som har flera barriärer i form 
av stora vägar och järnvägar som 
behöver överbyggas, är det särskilt 
viktigt att skapa förutsättningar för att 
göra grönområdena tillgängliga för så 
många som möjligt (s. 60) 

Barriärer i form av 
infrastruktur minskar 
tillgängligheten till 
grönområden, viktigt att 
skapa förutsättningar för 
detta.  

Öka 
tillgängligheten till 
grönområden 

Samhälls-
planering och 
grönområden 

Staden har en viktig roll i arbetet genom 
att se till att myndighetsbeslut i form av 
nya detaljplaner, bygglov etc. 
genomförs på ett effektivt sätt och att 
nödvändiga investeringar i allmän plats 
sker samordnat med de investeringar 
som exploatörerna gör på kvartersmark 
(s. 93).  

Staden har en viktig roll i 
att se till att 
myndighetsbeslut i form 
av nya detaljplaner, 
bygglov etc. genomförs.  

Stadens roll – 
genomförande av 
myndighetsbeslut, 
detaljplaner, 
bygglov 

Samhälls-  
planering 

Översiktsplanen fokuserar på att Solna 
ska växa på ett ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt hållbart sätt, 
där de olika stadsdelarna, med sina 
olika karaktärer, tillsammans formar en 
sammanhållen stad (s. 93).  

Solna ska växa på ett 
ekonomiskt, miljömässigt 
och socialt hållbart sätt för 
att tillsammans forma en 
sammanhållen stad. 

Solna ska växa på 
ett ekonomiskt, 
miljömässigt och 
socialt hållbart sätt 

Hållbar 
utveckling 

 
 


