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Förord 
Vi vill till att börja med tacka vår handledare Sara Borgström på Skolan för arkitektur och 

samhällsbyggnad på Kungliga Tekniska högskolan som har varit till stor hjälp i utformningen av 

arbetet och varit ett ständigt stöd och en inspirationskälla. Vidare vill vi tacka de två 

landskapsarkitekterna från Ramboll Sverige för att de ställt upp på intervjuer som gett oss nya 

perspektiv och bidragit till viktiga insikter i ämnet. Sist men inte minst vill vi tacka nära och kära 

som varit till stöd under arbetets gång. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med arbetet är att med hjälp av en litteraturstudie och en egen framtagen modell för 

bildanalys undersöka grönstruktur i visionsbilder som används i tidiga skeden av 

stadsbyggnadsprocessen och dess återspeglingen i verkligheten. Modellen för bildanalysen är 

baserad på Boverkets tankemodell för bostadsnära natur samt värdering genom ekosystemtjänster 

och denna tillämpas sedan på ett antal platser i Norra Djurgårdsstaden. Resultatet visar på att 

implementeringen av grönstruktur sker i mindre utsträckning i verkligheten än i visionsbilder. 

Trenden ter sig därför vara att grönstruktur bortprioriteras någonstans i processen, även om det 

finns ett antal undantag. Vidare förs en diskussion kring avvikelserna och deras betydelse för en 

hållbar stadsplanering med hjälp av intervjuer med två landskapsarkitekter.  
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Abstract 
In a world where more and more people settle into cities, the demand for sustainable urban 

housing grows. Today, about 60 to 80 percent of the total amount of emissions takes place in 

cities, and to tackle this problem along with the urbanization issue city planning needs to take all 

aspects of sustainable development into consideration. One important factor for a successful and 

prospering city has always been, and continues to be, green infrastructure.  

 

This project is carried out with the purpose of investigating green infrastructure in vision images 

(used early in the city planning process) and their degree of reflection in finished projects, as well 

as highlighting potential deviations and connect these to consequences in social, ecological and 

economic aspects of sustainable city planning. This is done by implementing a visual image 

analysis on four places in Norra Djurgårdsstaden, based on a literature study of relevant research 

- largely Boverkets model for close-to-home nature and an evaluation method based on 

ecosystem services. For the discussion interviews were also conducted with two experts on the 

subject, landscaping architects, to further deepen the analysis and to make a more fair comparison 

of the images in the project. 

 

The result shows a tendency where the green infrastructure in the vision images do not coincide 

with the photos of the actual places. Only in one of four places does the photo show a tendency 

for better and greener infrastructure than the vision image. This general difference could be due 

to green infrastructure not being prioritized over other factors in the planning process or the fact 

that there is little to no discussion between the architect and the entrepreneurs when the vision 

image is finished. Another factor that can affect this difference is that a city planning process can 

take years to finish, and vision images come into play in a very early stage. 

 

With regard to ecosystem services, only two specific cases of one type of ecosystem service show 

better results in the photo than in the vision image. This was the factor of stormwater 

management. This exception from the general result of the project suggests that there may be 

some incentives to invest in ecosystem services that serve stormwater management due to 

concrete strategies, something that comes up in one of the interviews as well. The result further 

suggests that implementing the same type of strategies and demands with regards to other types 

of green infrastructure may lead to them becoming higher priorities throughout the planning 

process. Some type of monitoring work, which is non-existent today, is also proposed to make 

sure these strategies are followed correctly and to reduce the gap between vision and reality. 

 

With respect to ecological factors the result shows a reality which contributes less to a sustainable 

city than what the visions suggests. Purely economically, this could feasibly affect projects in the 

future when new solutions must be invested in that the ecosystem services could have provided 

from the beginning. On the social plane, the difference between green infrastructure in vision 

images and reality could potentially lead to problems with trust between the general public and 
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administrations or that employers get a different outcome of a project than what was promised. In 

conclusion, the dissonance between vision images and reality that the result indicates may affect 

all three aspects of sustainable city planning.   
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1. Inledning 

I arbetet för en hållbar utveckling är en stor utmaning bland annat befolkningstillväxten runt om i 

världen och att allt fler människor bosätter sig i städer. Denna urbanisering innebär ett ökat 

behov av bostäder som ställer krav på den framtida stadsplaneringen. I nuläget sker mellan 60 

och 80 procent av den totala mängden utsläpp i städer och för att möjliggöra en minskning av 

utsläpp måste ett mer miljömässigt hållbart tankesätt integreras i stadsplaneringen (Sida, 2016). 

 

I regeringens rapport “Handlingsplan Agenda 2030, 2018-2020” (2018) nämns att Sverige ska 

vara ledande i genomförandet av denna hållbara omställning - både i Sverige och globalt. I 

rapporten presenteras strategier för att uppnå alla de globala målen i Sverige. Bland annat kan 

man läsa om mål 11, som handlar om just hållbara städer och samhällen. Fram till 2020 finns ett 

antal olika tillvägagångssätt för att uppnå detta mål - rapporten nämner bland annat en strategi 

för levande städer och en för ökad cykling men även mer konkreta åtgärder som att införa ett råd 

för hållbara städer. På Rådet för hållbara städers hemsida (Hållbar stad, 2019) finns det en 

mängd projekt och artiklar som beskriver hur hållbar stadsplanering kan uppnås. Bland annat 

nämns hur naturelement alltid använts för att höja livskvaliteten i städer (Gustafsson, 2018). 

Enligt den regionala utvecklingsplanen för Stockholm (RUFS) definieras naturelement som 

grönstruktur med sammanhängande väv av grönska, mark och vatten i olika geografiska nivåer 

(Stockholms läns landsting, 2018). 

 

Varför är då grönstruktur så särskilt viktigt? Regeringen menar i sin rapport “Strategi för levande 

städer - politik för en hållbar stadsplanering” (2018) att stadsgrönska bidrar till livskvalitet, 

förbättrar folkhälsan samt anpassar och härdar städer för ett fortsatt föränderligt klimat. 

Gustafsson (2018) menar fortsättningsvis att grönstruktur i dagens moderna stad inte bara ska 

fungera som rofyllda platser men även uppfylla funktioner som klimatanpassning och ge 

möjlighet till biologisk mångfald. RUFS (2018) bedömer att grönstruktur fyller ekologiska, 

ekonomiska, sociala samt estetiska funktioner.  

 

Om Sverige ska ta en ledande roll i världens klimatarbete och i genomförandet av Agenda 2030 

är det därför självklart att hållbar stadsplanering är en del av detta, och i och med det även 

integreringen av grönstruktur. Som ovanstående källor visar är detta inte något nytt - olika 

strategier och idéer för att bygga framtidens hållbara städer med hjälp av grönska finns redan 

presenterade och är antagna som en del av svensk policy, t.ex. I det svenska nationella 

miljömålet “God bebyggd miljö”.  

 

En viktig aspekt är även att det som planeras verkligen genomförs; Hur försäkrar man sig om att 

de strategierna faktiskt följs? Vid planering av stadsbyggnadsprojekt tas visionsbilder fram för 

att skapa en bild av projektet och ibland även för att via en tävling vinna rättigheten till att få 

genomföra projektet. Dessa visionsbilder upplevs i stor utsträckning som idealistiska och 
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förskönande (Anderson & Jorgensen, 2015), särskilt med avseende på gröna element, vilket 

eventuellt kan leda till en dissonans mellan entreprenörer och allmänhet. Hur ofta speglar 

verkligheten denna ideala bild av platsen som presenteras i visionsbilden? Och i vilken 

utsträckning återfinns den grönstruktur som presenteras? 

1.1 Syfte 

Projektet genomförs i syfte att undersöka grönstruktur i visionsbilder som används i tidiga 

skeden i stadsbyggnadsprocessen och i vilken grad denna återspeglas i färdigställda 

stadsutvecklingsprojekt, samt diskutera hur eventuella avvikelser i detta påverkar sociala, 

ekologiska och ekonomiska aspekter av hållbar stadsutveckling. 

1.2 Mål  

Ett av målen med projektet är att med hjälp av litteratur definiera nyckelorden grönstruktur och 

visionsbild för att utifrån detta kunna ta fram en generell modell som kvalitativt bedömer andelen 

grönstruktur i en visionsbild.   

 

Ett annat mål är att tillämpa den framtagna modellen på ett antal projekt för att jämföra andelen 

grönstruktur i bilden med den faktiska grönstrukturen i realiteten och sedan diskutera resultaten 

med avseende på sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter av hållbar utveckling.   

2. Metod 

Arbetet genomförs med tre huvudsakliga metoder - litteraturstudie, bildanalys och intervju. 

Litteraturstudien är det som bygger upp arbetet och ligger till grund för framtagande av modellen 

som i sin tur används för bildanalysen. 

2.1 Litteraturstudie 

Den första delen av arbetet innefattar en litteraturstudie som baseras på rapporter och andra 

publikationer från främst myndigheter, t.ex. kommuner, och andra professionella organisationer 

och experter inom stadsplanering såsom landskapsarkitekter. Litteraturen har samlats in genom 

databaser som DiVA, ScienceDirect, Google och Web of Science, med hjälp av olika 

kombinationer av sökorden “grönstruktur”, “visionsbilder”, “visuella studier”, “stadsplanering”, 

“vision”, “värdering” och “grönska”. Litteraturstudien lägger en vetenskaplig grund för arbetet, 

definierar viktiga begrepp och fungerar som utgångspunkt för övriga metoder. Litteraturstudien 

ämnar att svara på följande frågeställningar: 

 

- Vilka är definitionerna av grönstruktur och grönska, och finns det fler begrepp som hör 

till teorin? 
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- Vilka olika metoder för att bedöma grönstruktur finns och hur fungerar dessa? 

- Hur används visionsbilder i planprocessen? 

2.2 Bildanalys i ett fallstudieområde 

Den andra delen av arbetet består av en bildanalys. Här har nybyggda områden valts ut - delar av 

Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, Sverige - och de visionsbilder som ingår i 

planeringsprocessen kommer analyseras med avseende på grönstrukturen i bilden. Därefter tas 

fotografier från vardera plats och bedöms på samma sätt för att få en uppfattning om likheter och 

skillnader i jämförelse med visionsbilderna. I detta avsnitt presenteras teorin om visuella studier 

som bildanalysen bygger på, det område som utgör objektet i fallstudien samt den modell som 

har tagits fram för bildanalysen. 

2.2.1 Visuella studier 

Idag används allt oftare bilder i olika situationer i samhället när det handlar om reklam, 

information, tv och tidningar. I och med att det utgör en allt större del av vårt sätt att 

kommunicera finns ett växande behov av systematiska metoder för att kunna genomföra 

empiriska studier av visuella element. Visuella studier har i och med det blivit ett växande 

forskningsfält som spelar en stor roll just av denna anledning. Olika typer av visuella inslag 

spelar en viktig roll i nästan alla vetenskapliga områden, men de fyller ofta ganska olika 

funktioner (Aspers et al., 2004). Bildanalys, som används i detta arbete, faller inom ramarna för 

just visuella studier (Trollin & Nilsson, 2009).  

 

I boken “Bild och samhälle - visuell analys som vetenskaplig metod” presenteras en rad olika 

infallsvinklar på just bildanalys. E. Schroeder presenterar under sitt kapitel ett sätt att studera 

reklambilder med utgångspunkt i konsthistoria. Först beskrivs bilden med avseende på 

komposition, färger, färgtoner och kontraster och sedan innehållet genom att klassificera olika 

objekt, personer och händelser. Sedan presenteras formen av innehållet, det vill säga 

presentationen. Utöver detta tillkommer material, stil och genre som deskriptiva delar i 

analysen (Aspers et al., 2004). Denna modell har även använts för att analysera visionsbilder 

tidigare av just Trollin & Nilsson (2009). 

2.2.2 Beskrivning av fallstudieområdet 

Stockholms stad är en snabbt växande region och för att möta stadens ökande behov av bland 

annat bostäder, arbetsplatser och grönområden krävs ett utvecklat hållbarhetsarbete. 2009 

beslutade kommunfullmäktige att Norra Djurgårdsstaden ska vara stadens nya miljöprofilområde 

vilket innebär att stadsdelen nationellt och internationellt ska ses som ett föredöme för hållbar 

utveckling (Stockholm stad, 2017). För att lyckas med detta finns det hållbarhetsmål som 

definierar målen som är styrande för arbetet i Norra Djurgårdsstaden. Dessa mål ska efterföljas 

av förvaltningar, bolag och byggherrar (ibid).  
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Anledningen till att Norra Djurgårdsstaden valdes för fallstudien var delvis för att projektet 

genomsyras av ett framstående hållbarhetsarbete och att bildanalysen i detta fall skulle ge 

intressanta indikationer på hur grönstruktur prioriteras i detta avseende. Delvis valdes just Norra 

Djurgårdsstaden för att de dokument som användes i projektet var tillgängliga och godkännande 

gavs för att använda dessa i arbetet. Dessutom är även visionsbilderna i Norra Djurgårdsstaden 

många och tydliga, vilket var en förutsättning för att välja projektet från första början.  

 

Stadsdelen Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Hjorthagen till Loudden och består av fyra 

delområden - Hjorthagen, Södra Värtahamnen, Frihamnen och Loudden (Stockholm stad, 2017). 

I Norra Djurgårdsstaden planeras det att byggas minst 12 000 bostäder och 35 000 nya 

arbetsplatser. Stadsdelen omfattar ett område av storleken 236 hektar och är beläget nära vattnet. 

I området har det tidigare funnits en hamn och även flera stora industrier (ibid). Det är därför av 

stor betydelse för planeringen att möjliggöra hantering av markförorening från dessa tidigare 

industrier och även planera lösningar för buller och andra risker från befintliga verksamheter.  

 

Norra Djurgårdsstaden och samtliga områden i den nya stadsdelen planeras att vara fullt 

utbyggda 2030 (Stockholm stad, 2017). I dagsläget är tre områden färdigställda i Hjorthagen - 

Norra 1, Norra 2 och Västra (Sandberg, 2019). Visionsbilderna och det verkliga arbetet som 

analyseras i denna rapport utgår från området som kallas Västra, där fyra platser valdes ut för att 

användas i arbetet. Den största faktorn som spelade in i valet handlade om att visionsbilderna 

tydligt visade platserna, var tagna från en vinkel som kunde replikeras i ett foto och som 

representerade olika typer av bostadsnära natur. Fotografierna är tagna i april 2019. Nedan visas 

en karta över Norra Djurgårdsstaden där orangea markeringarna visar dessa fyra platser som 

bildanalysen har tillämpats på.  
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Bild 1: Perspektiv över Norra Djurgårdsstaden med område Västra markerat i rött och platserna för 

visionsbilderna i orange. Modifierad utifrån Kvalitetsprogram för gestaltning, Norra Djurgårdsstaden, Etapp 1 

Västra av Stadsbyggnadskontoret (2011) med godkännande.  

2.2.3 Bildanalysen i praktiken 

Bildanalysen utgår ifrån terminologi och teori som presenteras i litteraturstudien. Eftersom det 

handlar både om digitalt framställda fotorealistiska bilder samt verkliga fotografier som ska 

bearbetas kommer modellen som används i den jämförande analysen att behöva fungera för båda 

typerna för att kunna jämföras. Det finns inga färdiga metoder eller modeller för att analysera 

just grönstruktur på det sätt som åsyftas i detta arbete - istället kommer Boverkets tankemodell 

om “tillgänglighet, nåbarhet och kvalitet” samt bedömning av ekosystemtjänster att tillämpas på 

bilderna och på så sätt fungera som ett utvärderingsverktyg.  

 

Under 2.2.1 presenteras ämnet visuella studier och E. Schroeders teori om bildanalys. I detta 

arbete utgörs analysen främst av elementet innehåll från denna modell. Visionsbilderna och 

fotografierna kommer beskrivas genom att klassificera den grönstruktur som återfinns i dessa. 

 

Först kommer Boverkets tankemodell om “tillgång, nåbarhet och kvalitet” att tillämpas med den 

vägledning som beskrivs i detalj under 3.2.3. Detta verktyg fungerar som en försäkran om att den 

bostadsnära natur som finns på platserna är tillgänglig för boende och av en bra kvalitet. I 

analysen uppskattas först tillgången med avseende på vad för grönstruktur som finns samt i 

vilken utsträckning. Sedan tillämpas faktorn nåbarhet, det vill säga tillgängligheten till den natur 

som finns. Slutligen görs en uppskattning av den kvalitet som grönstrukturen innehar med 
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avseende på storlek, innehåll och värden. För att tydliggöra modellen har ett antal 

frågeställningar tagits fram, vilka ska säkerställa att analysen blir så konsekvent som möjligt (se 

nedan). Indelningen sker enligt de tre tankekategorierna som Boverket föreslår: 

 
För att komplettera denna analys kommer ett försök att utvärdera grönstrukturen med avseende 

på ekosystemtjänster utföras, som beskrivs i detalj i avsnitt 3.2.4. Detta för att fånga upp andra 

funktioner som naturen kan bidra till och som Boverkets tankemodell eventuellt inte omfattar. 

Denna metod är än mer kvalitativt inriktad och innefattar en större bedömningsprocess, men 

bidrar ändå med ett annat angreppssätt och ger på så sätt ett större djup i analysen. 

Grönstrukturen i bilderna kommer bedömas med avseende på försörjningstjänster, reglerande 

tjänster och kulturella tjänster. De stödjande ekosystemtjänsterna tas inte med i denna analys då 

detta anses som svårt att bedöma, dels eftersom analysen baseras endast på bilder och dels för att 

dessa tjänster utgör en förutsättning för de övriga ekosystemtjänsterna.  

 

Modellen kommer att utgå ifrån “Ekosystemtjänster i stadsplanering - en vägledning”  

(Keane et al., 2012) och de frågor som författarna presenterar i identifieringsfasen. Ett antal 

frågor har valts baserat på dessa, både för att passa arbetets syfte men även för att dessa ska gå 

att tillämpa på en tvådimensionell bild utan övrig bakgrundsinformation. Nedan presenteras tre 

tabeller med vardera typ av ekosystemtjänst och de kontrollfrågor som kommer användas för att 

analysera bilderna. I den tredje kolumnen visas ett antal exempel på faktorer i bilderna som kan 

tas i åtanke för att uppfylla kontrollfrågan, för att tydliggöra vad som eftersöks. 
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2.3 Intervju 

För att få ytterligare perspektiv på visionsbildernas betydelse i stadsutvecklingsprocessen 

genomfördes två intervjuer med utvalda sakkunniga personer på ämnet. Två landskapsarkitekter 

från Ramboll Sverige som arbetar med just visionsbilder och allmänt i planeringsprocessen i 

samhällsbyggnadsprojekt kontaktades. Avsikten var att få en bättre bild av betydelsen av 

visionsbilder generellt och möjliggöra en mer verklighetsförankrad och rättvis analys av 

bilderna. 

 

Den första intervjun genomfördes den 15 mars 11.25-12.00 över telefon. Intervjun spelades även 

in via telefon och transkriberades sedan. I arbetet hänvisas respondenten till som 

landskapsarkitekt 1. Den andra intervjun genomfördes via Skype-samtal den 21 mars 14.00-

14.30. Samma procedur följdes även här, intervjun spelades in med telefon och transkriberades, 

varpå respondenten i arbetet kommer hänvisas till som landskapsarkitekt 2. Intervjufrågorna 

bifogas under avsnitt 7 och respondenterna har även läst igenom och godkänt de delar av 

intervjuerna som används i arbetet. 

3. Resultat 

I detta avsnitt redogörs först resultatet av litteraturstudien vars metod presenteras under 2.1. 

Därefter presenteras resultatet av bildanalysen för respektive plats i Norra Djurgårdsstaden samt 

en specifik genomgång av skillnader och likheter i bilderna.  

3.1 Begreppet grönska 

Urban grönska spelar en stor roll i arbetet för en hållbar stadsutveckling (Wingren et al., 2015). I 

begreppet grönska ingår allt det växande som fungerar som en resurs för stadens människor och 

processer (ibid). I och med en ökad urbanisering och behov av ny bebyggelse står planeringen 

och utformningen av den urbana grönskan inför nya utmaningar. De sociala mönster och behov 

som finns bland människor samspelar inte alltid med de befintliga gränser som har skapats för 

grönska och detta gör det till en viktig fråga som måste prioriteras i diskussionen om det hållbara 

samhället (ibid).  

3.1.1 Definitionen av grönstruktur  

I Sverige har begreppet grönstruktur använts sedan år 1992 då Boverket introducerade det i 

rapporten “Storstadsuppdraget. En förstudie om storstädernas miljö” (Sandelin, 2012). I 

rapporten används begreppet grönstruktur som motsvarande grönområden och den fastställda 

tolkningen är att grönstruktur avser allt i ett område som inte är bebyggt. Enligt denna rapport 

innefattar därmed grönstruktur allt från parker till naturområdet och även vattendrag. I en senare 

definition av grönstruktur menar Boverket att grönområden i städer och tätorter som hänger 
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samman bildar en grönstruktur (ibid). I denna definition täcks all sammanhängande mark som 

inte är bebyggd in, men vatten och våtmarker nämns inte som en del av denna.  

 

Naturvårdsverket använder till skillnad från Boverket både begreppen grönstruktur och grön 

infrastruktur och definierar grön infrastruktur som: 

 

”Ett sammanhängande nätverk av strukturer i landskapet och brukande av desamma som 

säkerställer en långsiktig överlevnad av livsmiljöer och arter, genom att spridningsmöjligheter 

säkerställs och på så sätt vidmakthålls ekosystemens förmåga att leverera viktiga 

ekosystemtjänster.” (Naturvårdsverket, 2011). 

 

Enligt Naturvårdsverket är målet med grön infrastruktur att bevara den biologiska mångfalden 

samt att främja ekosystemens hälsa och återhämtningsförmåga (Naturvårdsverket, 2011). Den 

skillnad som enligt Naturvårdsverket görs mellan grönstruktur och grön infrastruktur är att 

grönstrukturen även tydligt fokuserar på friluftsliv och sociala aspekter. Begreppet grön 

infrastruktur används för att möjliggöra att grönska blir en del av tekniska lösningar för tekniska 

problem som exempelvis dagvattenhantering och klimatfrågor (ibid).  

 

I mitten av 1990-talet togs det fram ytterligare en definition av grönstruktur i SOU 1994:36 som 

säger att:  

 

“Med grönområden i och i anslutning till tätorter avses all mark som inte är bebyggd eller 

hårdgjord, således skogs- och andra naturområden, parker, alléer, trädgårdar, gårdar till 

flerbostadshus, kyrkogårdar, vägimpediment m.m. Ibland används grönstruktur som samlande 

begrepp för dessa grönområden.” (SOU 1994:36, s. 91). 

 

Dock finns det ett populariserat utdrag av bilagan från plan- och bygglagen som i stor 

utsträckning har spridits till kommunala planerare. I bilagan diskuteras omfattning av 

grönstruktur och huruvida inte endast de synliga växande delarna ovan mark ingår 

(Lövrie, 2001). Istället beskrivs grönstruktur som ett samlingsbegrepp som innefattar allt grönt, 

ovan mark men även själva marken och markprofilen, det hydrologiska systemet i marken samt 

vattenområden (ibid). 

 

I texten “Vad är grönstruktur i staden? - om att analysera ett stadsbyggnadselement” från 2001 

presenteras ett antal exempel på landskapsarkitekter som har utgått från definitionen i SOU 

1994:34 för att ta fram en förklaring av begreppet grönstruktur. Här kommenterar 

landskapsarkitekten Elisabet Lundgren Alm att en svårighet med definitionen av grönstruktur är 

att den betonar ytor i staden som konventionellt kan betraktas som gröna men inte andra 

stadselement som kan vara vegetationsbeklädda (Lövrie, 2001). Vidare presenteras professor 

Clas Florgård som menar att för en korrekt beskrivning av begreppet krävs det att även privata 
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trädgårdar och industriområdens vegetationsbeklädda ytor ingår i grönstrukturen (ibid). Enligt 

landskapsarkitekterna Ann-Margret Berggren-Bärrings och Patrik Grahn definieras grönstruktur 

som de områden som människor uppfattar som rekreationsmark - i denna definition ingår bland 

annat kyrkogårdar, idrottsanläggningar, tätortsnära natur och torg (ibid). I definitionen ingår inte 

privata ytor och författarna undviker även att ta upp icke bebyggd och hårdgjord mark till 

skillnad från tidigare definitioner. 

3.1.2 Nyttor av grönska 

Grönstruktur har en stor betydelse i samhället både för människor och miljön och grönstrukturen 

kan sammanfattas i tre betydelser - ekologisk betydelse, kulturell betydelse samt social betydelse 

(Tengheden, 2012). Omgivning av grönstruktur påverkar människors fysiska och mentala hälsa 

samt har en social betydelse i och med att det är attraktiva platser att mötas vid (Claesson, 2012). 

En anknytning till miljön på så sätt att den bidrar till ett välbefinnande leder till att människor får 

kunskap om naturen och värdesätter den biologiska mångfalden i större utsträckning. (ibid)  

 

Utöver dessa tydligt direkta nyttor finns det även en mängd nyttor som bidrar till andra 

ekosystemtjänster och påverkar samhället i positiv riktning. Nyttorna av grönstruktur är bland 

annat i form av luftrening, temperaturreglering, bullerdämpning och vattenhantering, som i sig 

bidrar till den direkta nyttan av folkhälsa (Claesson, 2012). Införande av vegetation är 

betydelsefullt och påverkar områden på så sätt att den fungerar som en temperatursänkare, ökar 

luftfuktigheten vid en eventuell värmebölja samt innebär en mer motståndskraftig förmåga att 

hantera stora vattenmängder (ibid). En annan viktig aspekt i planeringen av grönstruktur är 

hantering och anpassning till det framtida förändrade klimatet där grönstruktur spelar en stor roll 

för att minska sårbarheten (ibid). 

 

Begreppet ekosystemtjänster omfattar alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger 

människan och som bidrar till välfärden och människors livskvalitet (Naturvårdsverket, 2019).  

Ekosystemtjänster används inom stadsplanering för att tydliggöra de nyttor som naturen ger 

människor genom att identifiera, beskriva och ibland värdera dem (Keane et al., 2012). Att 

använda ekosystemtjänster är en metod för att analysera viktiga delar av naturen och på så sätt 

hitta nya lösningar till utmaningar inom stadsplanering. Det finns fyra kategorier av 

ekosystemtjänster - stödjande, reglerande, kulturella och försörjande (ibid). Dessa är uppdelade 

utifrån vilken typ av tjänst de levererar men indelningen kan vara svår eftersom en del områden 

levererar flera tjänster samtidigt.  

 

De stödjande ekosystemtjänsterna möjliggör både ekosystemens och därmed samhällets funktion 

och levererar inte direkta tjänster utan utgör istället en grund för de övriga tre kategorierna 

(Keane et al., 2012). Ett exempel på en stödjande ekosystemtjänst är biologisk mångfald 

eftersom det möjliggör för djur- och växtarter att i sin tur leverera andra kategorier av 

ekosystemtjänster. Reglerande ekosystemtjänster visar naturens regleringsförmåga att dämpa 
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oönskade miljöeffekter - exempelvis gräsmattor som fångar upp vatten och på så sätt sköter 

dagvattenhanteringen (ibid). Dagvattenhantering är en ekosystemtjänst som är lagstiftad kring 

och har stöd i flera olika regelverk (Boverket, 2017b) till skillnad från det generella konceptet av 

ekosystemtjänster som inte återfinns i någon lagstiftning (Boverket, 2017a). De kulturella 

ekosystemtjänsterna har en direkt påverkan på människors hälsa och välbefinnande och exempel 

på sådana är mötesplatser samt ljud och dofter från naturen (ibid). Till de försörjande 

ekosystemtjänsterna hör de materiella nyttor som levereras och som människor kräver för 

överlevnad - exempelvis färskvatten och matproduktion (ibid).  

3.1.3 Definitionen av bostadsnära natur  

Det finns även flera sätt att benämna, och särskilt analysera, de grönområden som ska integreras 

i stadsstrukturen. I Boverkets rapport “Bostadsnära natur - inspiration & vägledning” (2007) 

används definitionen bostadsnära natur för att referera till natur med utgångspunkt i och kring 

bostaden. I rapporten har man valt att avgränsa sig till grönområden och ytor som finns inom 300 

meter från bostaden, då detta i tidigare forskning framgått som den maximala gräns för hur långt 

människor är beredda att gå för att bruka denna ofta. Intuitivt kan man förstå att denna  definition 

medför ett brett innehåll - beroende på stadsdelens eller ortens förutsättningar kan bostadsnära 

natur betyda olika saker och se mycket olika ut.  

 

300 meters gränsen för bostadsnära natur återkommer även i annan litteratur, såsom i Luleå 

kommuns “Riktlinjer för gröna rum - allmän plats och parker” (2015). Här har bostadsnära 

grönska delats in i fyra kategorier med olika karaktärer för att tillgodose både mängden och 

kvaliteten på natur i samband med bostäder. Natur inom 100 meter från bostaden kallas 

“Bostadsgård” och kan exempelvis innefatta gröna oaser, sittplatser i solen och blomprakt. Natur 

inom 300 meter från bostaden definieras som “Kvarterspark” och skulle kunna innehålla 

vattenupplevelser, parker och folkliv (ibid). 

  

I samma rapport “Bostadsnära natur - inspiration & vägledning” som nämnts tidigare uttrycker 

Boverket (2007) vikten av att säkerställa tillgången på och öka tillgängligheten till den 

bostadsnära naturen allt eftersom urbaniseringen ökar. I rapporten nämns gröna rum som främjar 

naturförståelse och biologisk mångfald liksom möjligheten till rekreation, möten och stimulering 

som viktiga aspekter för att fortsätta införliva bostadsnära natur i stadsutvecklingen. Boverket 

(2007) menar dock att detta måste göras i balans med stadens resterande strukturer, såsom 

bebyggelse, näringsliv, transportnätet, de sociala och kulturella utrymmena. Dock påpekas att 

mycket natur i sig inte skapar en bättre bebyggd miljö - människor kan bo omringade av natur 

men ändå uppleva tillgången som bristande, exempelvis på grund av barriärer som vägar eller 

staket. Istället behövs tydliga ingångar till dessa miljöer som gör att områden känns tillgängliga 

och åtkomliga (ibid). 
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3.2 Metoder för att beskriva nyttor och värden hos grönstrukturen 

Wingren et al. (2015) beskriver vikten av att ställa krav på grönskan i en framtida föränderlig 

och förtätad stad. Som författarna menar är det dock svårt att fånga grönskans roll i staden utan 

tydliga begrepp och modeller för att rubricera denna samt en utan förståelse kring dess 

komplexitet hos beslutsfattare och planerare. I redogörelsen nedan presenteras ett antal exempel 

på beskrivningsmodeller för grönska som har potential att hantera dessa problem. 

3.2.1 Grönytefaktor 

Grönytefaktor (GYF) är en metod som introducerades med syftet att främja en bättre stadsmiljö 

genom att förbättra olika miljöfaktorer såsom luftkvalitet och lokalklimat (Wingren et al., 2015). 

Modellen går ut på att beräkna den sammantagna ekoeffektiva ytan delat med hela tomtens yta. 

Detta görs med hjälp av olika delfaktorer som får poäng för vad de erbjuder inom växtlighet, 

lokal dagvattenhantering och lokalt mikroklimat. Grundpoäng ges för ytbehandling av marken 

medan tilläggspoäng kan ges för övriga gröna element (ibid). Metoden är väl beprövad men har 

dock fått kritik för att den gör olika typer av grönytor utbytbara trots att de inte utför samma 

tjänster. 

3.2.2 Green Plot Ratio 

Green Plot Ratio (GPR) är ett nyare mått på grönska som bygger på faktorn Leaf Area Index 

(LAI) (Wingren et al., 2015). Det senare används som enhet för ekosystemens kondition eller för 

att modellera växters metabolism - man definierar LAI som uppmätt lövarea per enhet markyta 

och skiljer både på olika slags grönska samt typ av art. GPR blir sedan summan av LAI och visar 

på så sätt ett medeltal av den grönska som finns på en plats (ibid). Nackdelar med modellen är 

exempelvis att den inte kan bedöma barrväxter eller beskriva artrikedom. 

3.2.3 Boverkets tankemodell 

Boverket (2007) presenterar en annan tankemodell för att tillgodose behovet av bostadsnära 

natur i planeringsprocesser. Oberoende av om det handlar om nybygge eller befintlig resurs utgår 

den utifrån tre aspekter - tillgång, nåbarhet och kvalitet. Dessa aspekter definieras kort på 

följande vis: 

 

“Tillgång - den faktiska resursen som bostadsnära natur utgör  

Nåbarhet - den faktiska och upplevda tillgängligheten till denna natur 

Kvalitet - den bostadsnära naturens storlek, innehåll och värden” (Boverket, 2007) 

 

Däremot trycker Boverket på att de olika aspekterna kan ha olika betydelse beroende på 

förutsättningarna i den omkringliggande landskapet. Således är det viktigt att det finns 
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kompetenser inom kommunen som har förståelse för hur aspekterna kan komplettera, ersätta och 

förstärka varandra för att implementeringen ska nå goda resultat.  

 

Vidare finns även vägledning för hur man ska gå tillväga för att behandla de olika aspekterna 

mer ingående. För tillgång återges huvudsakligen synliggörandet av den befintliga och 

potentiella bostadsnära naturen genom både planerings- och genomförandeprocessen som den 

viktigaste anvisningen (Boverket, 2007). Detta genom att exempelvis undersöka den bostadsnära 

naturen och dess kopplingar till tätortens övriga grönstruktur, använda lokal kunskap i 

planeringen för att upplysa sig om hur den befintliga bostadsnära naturen upplevs och används 

samt att använda konsekvensbeskrivningar för att utvärdera effekter på fastighetsvärde, folkhälsa 

och attraktivitet till följd av tillgång på bostadsnära natur (ibid). 

 

Beträffande nåbarhet framför Boverket (2007) vikten av att synliggöra tillgängligheten (faktiskt 

och upplevd) till den bostadsnära naturen under planeringen. För att göra detta föreslås att 

förstärka nåbarheten genom exempelvis stråk eller genom att avlägsna barriärer, se till att den 

bostadsnära naturen samordnas med den övriga kommunala transportplaneringen samt att man 

tar hänsyn människors upplevelse av tillgängligheten till naturen liksom saker som 

orienterbarhet, information och kunskap. 

 

I fråga om kvaliteten på den bostadsnära naturen menas att man främst bör lyfta fram 

gestaltningens och förvaltningens betydelse för att säkerställa och stärka denna (Boverket, 2007). 

Detta görs förslagsvis genom att utveckla samverkan mellan aktörer som berörs av den 

bostadsnära naturen, formulera krav på dess utformning och innehåll samt att ta utgångspunkt i 

den lokala omgivningen för att skapa ekologisk läskunnigheten och se förändring över tid som en 

nytta i den bostadsnära naturen (ibid). 

3.2.4 Bedömning och värdering av ekosystemtjänster  

En annan modell för att bedöma grönska är den som baseras på ekosystemtjänster, som tagits 

fram med koppling till FNs arbete för biologisk mångfald (Wingren et al., 2015). I denna 

konceptuella modell är ekosystemens nytta i form av tjänster till människor i fokus - antingen 

direkta eller indirekta. Det kan exempelvis handla om att minska buller, ta upp regnvatten eller 

vara en del av kulturhistoriska värden. Man grupperar in tjänsterna under försörjningstjänster, 

reglerande tjänster, kulturella tjänster och stödtjänster och bedömer sedan situationen efter dessa. 

Det är även värderingsprocessen som är en av osäkerheterna med processen - olika grupper kan 

komma att bedöma tjänsterna olika (ibid).  

 

Naturskyddsföreningen skriver mer ingående om detta verktyg i sin rapport “Räkna med 

ekosystemtjänster” (2013). Här delas ekosystemtjänsterna också in i samma fyra kategorier som 

Wingren et al. använder sig av. För att kartlägga dessa tjänster kan man sedan använda sig av 

socioekologiska, ekonomiska eller rent ekologiska utgångspunkter eller en kombination av flera. 
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För att bedöma kopplingen mellan människans välbefinnande till ekosystemtjänsternas nyttor 

används ofta den socioekologiska utgångspunkten, varpå Millennium Ecosystem Assessment 

(MA) är ett exempel på metod (Naturskyddsföreningen, 2013).  

 

Även Keane et al. (2012) beskriver i “Ekosystemtjänster i stadsplanering - en vägledning” mer 

ingående hur denna metod kan tillämpas just på stadsplanering. I texten föreslås ett 

tillvägagångssätt baserat på tre huvudsakliga steg - identifiering, bedömning och verkställande. I 

det identifierande steget gör man en identifiering av nuläge och framtida potential och 

utveckling. Analysen baseras på frågor om vilka ekosystemtjänster som finns på platsen och 

vilka som saknas - vilket ofta kräver kompetens från olika specialistområden - samt vilka 

ekosystemtjänster som är viktiga för området och dess brukare nu och i framtiden.  

 

I bedömningsfasen genomförs en jämförelse av det som kommit upp under identifieringen och 

den planerade bebyggelsen i området. Här tas aspekter kring vilka ekosystemtjänster som bör 

skyddas in, om det finns konflikter mellan ambitionerna i stadsutvecklingen och hur de gröna 

ytorna kan fylla flera funktioner. Keane et al. (2012) föreslår vidare att processen utgår från “fyra 

S” - skapa (ekosystemtjänsten som inte finns i området men där behovet finns), skydda 

(ekosystemtjänsten finns men behöver skyddas mot yttre påverkan), stärka (ekosystemtjänsten 

finns men inte i tillräcklig utsträckning) och skippa (ekosystemtjänsten avvägs och väljs bort mot 

andra intressen, varpå kompensation bör ske).  

 

I den sista och verkställande fasen som “Ekosystemtjänster i stadsplanering - en vägledning” 

presenterar ska de svar som bedömningen och värderingen genererar implementeras i 

planprocessen och senare i själva genomförandet. Dessutom menar Keane et al. (2012) även på 

att ekosystemtjänsterna kräver kunskaper även under förvaltningsskedet. Tydliga riktlinjer i 

planeringens dokument, kartor och markanvisningar kan underlätta för framtida goda resultat, 

liksom att försöka ordna uppföljningar av ekosystemtjänsternas indikatorer och inleda dialoger 

med andra förvaltningar. 

3.3 Visionsbilder i planprocessen 

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som fastställer hur användningen av mark- och 

vattenområden inom ett visst område får gå till (Plan- och bygglag 4 kap 1§). I arbetet med 

detaljplaner används planbeskrivningar och plankartor tillsammans med tillhörande utredningar 

för att beskriva och motivera ställningstaganden och att marken från allmän synpunkt är lämplig 

för det avsatta ändamålet (Plan- och bygglag 2 kap 4§). Plankartor är juridiskt bindande 

dokument, medan planbeskrivningar används som en form av vägledning i det tidiga byggskedet 

och under byggprocessen och inte är juridiskt bindande (Keane et al., 2012).  

 

I planbeskrivningen beskrivs planeringsförutsättningarna för områdets naturliga förhållanden och 

förutsättningarna för användning av dessa områden (Keane et al., 2012). Planbeskrivningen 
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kompletteras i många fall med visionsbilder för att skapa en gestaltning av hur utemiljön 

kommer att se ut så att ekosystemtjänster kan utnyttjas på ett så optimalt sätt som möjligt (ibid). 

Beskrivningen av utemiljön fungerar som diskussionsunderlag och ger kommuner och 

exploatörer möjligheten att få en känsla av vad som planeras och en gemensam målbild för det 

färdigställda området (ibid).  

3.3.1 Landskapsarkitektens perspektiv 

Betydelsen och användningen av visionsbilder varierar. Som landskapsarkitekt 1 nämner ger en 

bild eller visualisering en möjlighet att uttrycka något till en person som inte är yrkesperson, på 

ett tydligt sätt. Landskapsarkitekt 1 menar även att syftet beror på projektet - ibland används 

visionsbilder i tävlingar där man ska övertyga en jury om ett visst förslag, ibland handlar det om 

att redovisa konkreta detaljer för till exempel en fastighetsutvecklare eller kommunala beställare 

och förvaltningar. 

 

Landskapsarkitekt 1 menar på att det är just förmedlandet av en känsla som är fördelen med en 

visionsbild - med visionsbilden är det möjligt att visa vilken typ av karaktär platsen ska ha, 

såsom urban eller naturlig, en plats för många eller få människor och så vidare. En bra 

visionsbild kan tillföra mycket mer än vad som annars kunnat visas. Men å andra sidan kan en 

dålig visionsbild nästan stjälpa den faktiska visionen enligt landskapsarkitekt 1. Problemet med 

en visionsbild är nämligen, enligt dennes mening, att det är lätt för både yrkespersoner och 

allmänheten att tolka in detaljer i visionsbilden som egentligen inte är det mest centrala, och utan 

att ha hela bakgrunden klar för sig. Landskapsarkitekt 1 menar att en bild på sitt eget sätt blir 

öppen för egen tolkning, vilket också kan förstärkas om en oförändrad visionsbild återanvänds i 

senare skeden av projektet utan att ha uppdaterats för att reflektera förändrade 

projektförutsättningar.  

 

Landskapsarkitekt 1 anser att eftersom visionsbilder sträcker sig över långa perspektiv så är det 

inte alltid den grundläggande visionsbilden gäller när man väl kommer till den konkreta 

utförandefasen. Ibland kan bilderna uppdateras, men landskapsarkitekt 1 menar på att det är 

viktigt att vara medveten om att det är en planprocess som pågår i flera år och många olika 

intressenter som spelar sin roll innan slutresultatet. Vidare menar landskapsarkitekt 1 att det är så 

mycket som ligger till grund före och efter som påverkar vad visionsbilden innehåller och som 

gör att denna inte alltid överensstämmer med verkligheten.  

 

Specifikt om grönstruktur nämner landskapsarkitekt 1 att det är något som generellt sett är lätt att 

rationalisera bort i utförandefasen. Denne menar att i en process där man måste börja prioritera 

hamnar grönstruktur längre ner på listan - man måste inte ha träd för att röra sig från punkt A till 

B, eller för till exempel sophantering eller branduppställningsplats. Däremot upplever 

landskapsarkitekt 1 att det börjar komma mer konkreta verktyg kring införandet av grönstruktur, 

som exempelvis dagvattenstrategier och grönytefaktor i detaljplaner samt i denna inkludering av 
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ytor som bidrar till biologisk mångfald. Det finns enligt landskapsarkitekt 1 inget 

uppföljningsarbete där man jämför vision och bebyggelse inom projektet. Denne menar dock att 

denna typ av jämförelse inte är helt relevant då visionsbilden ofta bara är ett led i planprocessen, 

och att mycket av det som händer mellan vision och färdigt bygge ofta leder till en viss 

“disconnection”.  

 

För landskapsarkitekt 2 innebär visionsbilder också en möjlighet att kunna förmedla en känsla av 

staden eller en viss typ av värld. Enligt dennes mening utgår dagens visionsarbete dock mycket 

ifrån mätbara faktorer och krav och mindre genom ett mer kreativt och poetiskt tankesätt, som 

landskapsarkitekt 2 egentligen tycker är viktigast. Denne anser att det gäller att säkerställa att 

visionen kommer att kunna genomföras och att det utifrån en funktionell synvinkel är möjligt. 

Landskapsarkitekt 2 menar att det farliga med visionsbilder är att det sätts massor av krav som 

ska följas. Denne menar vidare att evidensbaserade verktyg är bra men att dessa fördelaktligen 

ska användas som en vägledning och inte som besutsfattande.  

 

Landskapsarkitekt 2 trycker ytterligare på att det inte går att reducera en visionsbild till en 

kravlista. Istället bör visionen fungera som en känslomässig ram för projektet, som fler aktörer 

sedan kan utgå ifrån - “det handlar inte om att titta på samma punkt, utan i samma riktning” 

menar denne. Däremot anser landskapsarkitekt 2 att det fortfarande kan vara viktigt att använda 

vissa krav för att nå en viss kvalitet. Specifikt om visionsarbete som landskapsarkitekt så menar 

landskapsarkitekt 2 på att man lätt blir utelämnad när visionen är färdig. Det finns i nuläget inget 

uppföljningsarbete gällande visionsbilder och det finns ingen vidare diskussion mellan aktörerna 

som ska fortsätta driva projektet. Enligt dennes mening är det bland annat här man skulle kunna 

öka kvaliteten på arkitekturen, genom att även i genomförandedelen av ett projekt jobba 

gemensamt med visionsarbete.  

3.4 Resultatet av bildanalysen 

I detta avsnitt presenteras resultatet av bildanalysen på vardera utvald plats. Visionsbilden och 

fotografiet visas, varpå modellen som bygger på Boverkets tankemodell presenteras och därefter 

modellen med reglerande, kulturella och försörjande ekosystemtjänster. Därefter följer en mer 

ingående analys av skillnader och likheter i bilden. 
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3.4.1 Storängstorget 

 
Bild 2: Perspektiv från Storängstorget. Från Kvalitetsprogram för gestaltning, Norra Djurgårdsstaden, Etapp 1 

Västra av Stadsbyggnadskontoret (2011) med godkännande.  

 

 
Bild 3: Perspektiv från Storängstorget. Eget fotografi. 
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I jämförelsen av visionsbilden, bild 2, från Storängstorget och det verkliga fotografiet, bild 3, 

med hjälp av Boverkets tankemodell är likheterna stora. Rent visuellt är grönstrukturen på 

platsen lik i omfattningen, bortsett från det faktum att fotografiet är taget under tidig vår och 

därför naturligt inte ger ett lika grönt intryck (något som adresseras under 3.3). Tillgången är 

ungefär likvärdig, men gräsmattan som syns på bild 2 är i bild 3 ersatt med en planterad rabatt. 

Nåbarheten är i båda bilderna bedömd som god både visuellt och fysiskt, där bilvägen i båda 

bilderna är den enda stora barriären. I bild 3, det verkliga fotografiet, är dock träden omgivna av 

bevattningssäckar vilket ger ett något reducerat intryck av grönstrukturen jämfört med 

visionsbilden.  

 

I analysen med ekosystemtjänster skiljer sig visionbilden, bild 2, och fotografiet från 

Storängstorget, bild 3, något ytterligare. För att börja med de reglerande ekosystemtjänsterna så 

är bedömningen av faktorerna luftkvalitet och bullerreglering ungefär samma - de träd som 

återfinns i båda bilder kan delvis bidra till skydd mot luftföroreningar och buller från bilvägen. 

Även faktorn pollinering har bedömts som jämbördig i bild 2 och 3, även om det i visionsbilden 

rör sig om blommande träd som föda och i det riktiga fotografiet blommor i rabatter. Med 

avseende på faktorn dagvattenhantering är behovet i det verkliga fotografiet bedömt som mer 

tillgodosett, då de rabatter som ersatt gräsmattan från visionsbilden ligger på lägre höjd än 

gångstråken och således även kan samla upp ytavrinning från gatan.  

 

Med avseende på kulturella ekosystemtjänster finns också vissa skillnader mellan mellan bild 2 

och 3 från Storängstorget. Faktorerna hälsa, sinnlig upplevelse och sociala interaktioner bedöms i 

princip lika. Däremot skiljer sig faktorn om naturpedagogik, där bild 3 har ännu färre platser för 

barns interaktion med grönstrukturen än de få som fanns tillgängliga i visionsbilden - inga 

gräsmattor från visionsbilden återfinns i fotografiet och därför inte samma möjlighet till rörelse 

och aktiviteter. För de försörjande ekosystemtjänsterna bedöms bild 2 och bild 3 erbjuda samma 

kvalitet vad gäller matproduktion. 
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3.4.2 Hjorthagsparken 

 
Bild 4: Perspektiv i Hjorthagsparken. Från Kvalitetsprogram för gestaltning, Norra Djurgårdsstaden, Etapp 1 

Västra av Stadsbyggnadskontoret (2011) med godkännande.  

 

 
Bild 5: Perspektiv i Hjorthagsparken. Eget fotografi. 
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Även i Hjorthagsparken genererade sammanställningen av visionsbilden, bild 4, och fotografiet, 

bild 5, ett antal skillnader. Här var dock avvikelserna mer framträdande än vid Storängstorget. 

Med hjälp av Boverkets tankemodell fastställdes att både de olika typerna av grönstruktur var 

färre samt att omfattningen var mindre i verkligheten. Den grönskande parken som avbildas i 

bild 4 med träd, gräs, buskage och blommor är på bild 5 ersatt med glesa unga träd, ett par 

buskar och en slätt med glest planterade gräsplantor. Nåbarheten bedöms dock som samma, då 

grönstrukturen i de båda bilderna är nåbar både från gångstråk och bostäder utan synliga 

barriärer. Kvaliteten bedöms på grund av tidigare nämnda faktorer som sämre i bild 5, då 

bedömningen gjordes att oavsett om träd och annan växtlighet varit i full blom hade utsträckning 

av denna inte varit av god kvalitet. Träden är unga och små, och gräset torrt och hade även vid 

full blom troligtvis inte täckt slänten. Skogspark-känslan som visionsbilden åsyftar saknas helt, 

där lummigheten i visionsbilden är reducerad till ett fåtal träd och buskar i fotografiet.  

 

Vad gäller reglerande ekosystemtjänster finns det även här skillnader från visionsbilden, bild 4, 

och fotografiet, bild 5 från Hjorthagsparken. För faktorn luftkvalitet bedöms i visionsbilden att 

omfattningen och tätheten av grönstrukturen skulle kunna fungera som skydd mot 

luftföroreningar, även om inga potentiella källor går att se. I fotografiet är omfattningen av 

grönstrukturen mindre och skulle endast delvis kunna fungera som skyddande skärm, och det när 

växtligheten är i full blom. Med samma resonemang bedöms grönstrukturen i visionsbilden 

kunna skydda mot negativa upplevelser av buller från bostadsområdet, men på grund av 

glesheten av grönstrukturen i fotografiet bedöms denna här inte kunna ge samma effekt, även om 

bilden tagits senare under året då växtligheten blommat ut. I bild 4 bedöms dagvattenhanteringen 

kunna uppfyllas genom växtligheten och gröna gräsmattor som uppfångare med en bäck eller å i 

bakgrunden som skulle kunna föra vidare det infiltrerade vattnet. I fotografiet, bild 5, finns fler 

faktorer som skulle kunna bidra till dagvattenhanteringen såsom att lutningen på grässlätten 

kommer kunna leda eventuell ytavrinning till det anlagda vattendraget i bakgrunden samt det 

faktum att vattendraget ligger på mycket lägre höjd än växtligheten och gångstråket som i sig 

skulle kunna bidra till att ytterligare infiltration når vattendraget.  

 

I fråga om pollinering bedöms bild 4 kunna erbjuda både boplatser och föda för alla möjliga 

pollinatörer, samt potentiella platser för placering av bikupor. Detta i jämförelse med 

verkligheten, bild 5, där inga synliga födoplatser syns till - även om växtligheten hade varit 

utslagen syns inga arter med blommor. Fotografiet innehåller heller inga bikupor och skulle 

eventuellt kunna erbjuda platser i grässlänten, men detta bedöms som olämpligt på grund av 

närheten till bostädernas uteplatser och bristen på övrig grönska för bina.  

 

I avseende på de kulturella ekosystemtjänsterna bedöms faktorerna hälsa och sociala 

interaktioner likvärdiga i bild 4 och bild 5. Däremot skiljer sig den sinnliga upplevelsen, då den 

omfattande grönstrukturen i visionsbilden anses kunna bidra med alla möjliga upplevelser såsom 

porlande vatten, fågelsång, lövsus, insektsljud och blomdoft medan det i fotografiet bedöms 
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främst kunna upplevas som porlande vatten, lövsus och eventuell fågelsång. I både bild 4 och 

bild 5 bedöms gemensamma trädgårdar som olämpliga. Utöver detta skiljer sig bilderna även i 

naturpedagogik. Visionsbilden bedömdes ha både träd för klättring, gräsmattor för barns rörelse 

och blommor och djurliv att upptäcka. Fotografiet bedöms inte ha några direkta platser för barn 

att röra sig förutom gångstråket, då träden är för små för klättring, inga blomsterväxter syns till 

och den planterade slänten inte erbjuder samma rörelsemöjligheter som en gräsmatta. Vad gäller 

försörjande ekosystemtjänster i bilderna Hjorthagsparken skiljer sig matproduktionen på grund 

av det faktum att fotografiet, bild 5, visar en större lutning på de icke-hårdgjorda ytorna jämfört 

med visionsbilden, bild 4, där potentiell stadsodling skulle kunna anläggas.  

3.4.3 Kvarter Tyresta 

 
Bild 6: Perspektiv gård kv. Tyresta. Från Kvalitetsprogram för gestaltning, Norra Djurgårdsstaden, Etapp 1 Västra 

av Stadsbyggnadskontoret (2011) med godkännande.  
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Bild 7: Perspektiv gård kv. Tyresta. Eget fotografi. 
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Utifrån Boverkets tankemodell skiljer sig tillgången i kvarter Tyresta mellan visionsbilden, bild 

6, och fotografiet, bild 7, genom omfattningen av grönstruktur. I visionsbilden har gräsmattan en 

större utbredning än det verkliga fotografiet och det finns blomrabatter längs gångstråket vilket 

inte återspeglas i fotografiet. Omfattningen av träd och buskar är ungefär lika stor i visionsbilden 

som i fotografiet men för denna grönstruktur skiljer sig kvaliteten åt. I visionsbilden är träden 

näst intill fullvuxna och buskarna som är fyllda av löv är placerade tätt intill varandra och skiljer 

gångstråket från gräsmattan. En anledning till att träden och buskarna i fotografiet inte har löv 

kan bero på att fotografiet är taget tidigt på året vilket är en felkälla som tas upp i 3.3. Dock är 

träden mycket mindre än i visionsbilden och buskarna är inte placerade lika tätt vilket innebär att 

grönstrukturen i fotografiet oavsett årstid med största sannolikhet inte kommer vara av lika god 

kvalitet som i visionsbilden. Vad gäller nåbarheten är grönstrukturen placerad så att boende kan 

se den och människor kan vistas vid den i både bild 6 och bild 7 och det finns inte några synliga 

barriärer i någon utav bilderna.  

 

I analysen av de reglerande ekosystemtjänsterna i visionsbilden, bild 6, och fotografiet, bild 7, 

skiljer sig pollineringen mellan bilderna. I bild 6 finns det lämpliga habitat för pollinatörer i och 

med att det finns tillgång till blommor i rabatterna. I bild 7 finns det inga blommor och därför 

ingen möjlighet för pollinering. Det finns inte heller någon naturlig plats för bikupor som syns i 

någon av bilderna. Det finns inga synliga föroreningskällor i någon av bilderna och vad gäller 

luftkvalitet finns det därför ingen synligt skyddande skärm mellan föroreningskällor och 

bebyggelse. Bullerregleringen är ungefär lika stor i bilderna, dock är träden fullvuxna och 

buskagen större i bild 6 och detta skulle på sätt kunna innebära att regleringen är större i denna. 

Området från visionsbilden och fotografiet har förmågan att hantera dagvatten men är inte 

sammankopplade med närliggande vattendrag så förmågan att hantera dagvatten anses vara 

likvärdig i bilderna.  

 

För de kulturella ekosystemtjänsterna är de enligt analysen relativt lika i bild 6 och bild 7. Vad 

gäller hälsa så gränsar området inte till någon park och det finns inte någon anläggning för 

motion i någon av bilder. Området är tillgängliga för människor i alla åldrar och för 

funktionshindrade i båda bilder. Den sinnliga upplevelsen skiljer sig något i och med att det finns 

rabatter med blommor i bild 6. Blommorna bidrar till en blomdoft och även till ljud från 

pollinerande insekter. Fågelsång finns i området i båda bilderna och gemensamma trädgårdar 

skulle gå att anordna. Den sociala interaktionen återfinns i båda bilder på så sätt att det finns 

gångstråk, en gräsmatta och bänkar att sitta på. Naturpedagogiken skiljer sig något i bild 5 från 

bild 7 i och med att det finns blommor, som dock inte är till för att plockas, men även fullvuxna 

träd som skulle vara möjliga att klättra i. Vad gäller matproduktion som är en del av de 

försörjande ekosystemtjänsterna skulle det finnas möjlighet till stadsodling på både bild 6 och 

bild 7 genom att eventuellt ersätta marken där det i nuläget finns buskar med odlingslotter.  
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3.4.4 Kvarter Söderåsen 

 
Bild 8: Perspektiv över innergården i kv. Söderåsen. Från Kvalitetsprogram för gestaltning, Norra 

Djurgårdsstaden, Etapp 1 Västra av Stadsbyggnadskontoret (2011) med godkännande.  

 

 
Bild 9: Perspektiv över innergården i kv. Söderåsen. Eget fotografi.  

 

 
Bild 10: Perspektiv över innergården i kv. Söderåsen. Eget fotografi.  
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Bild 11: Perspektiv över innergården i kv. Söderåsen. Eget fotografi.  
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Genom att använda Boverkets tankemodell vad gäller tillgång, nåbarhet och kvalitet är det 

tydligt att det finns en del markanta skillnader mellan visionsbilden, bild 8, och fotografierna, 

bild 9- bild 11, även i kvarter Söderåsen. Till en början skiljer sig omfattningen och typen av 

grönstruktur mellan bilderna. I bild 8 finns det en omfattande gräsmatta, längor med buskar, 16 

klätterväxter och ett grönt tak på husen på gården. I det verkliga fotografierna, bild 9- 11, finns 

det ingen gräsmatta, endast sex klätterväxter och inget hus med ett grönt tak. Grönstrukturen i 

bild 8- bild 11 är till största del nåbar för människor. I bild 8 är höjdskillnaderna en barriär i och 

med nåbarheten till det gröna taket men eftersom det inte finns i de verkliga fotografierna finns 

inte den barriären där. När det kommer till kvaliteten är all grönstruktur av god kvalitet på 

visionsbilden till skillnad från de verkliga fotografierna där klätterväxterna är torra och sköra.   

 

Det finns inga synliga källor till föroreningar i någon av bilderna från kvarter Söderåsen som 

skulle påverka luftkvaliteten. I bild 8 kan klätterväxterna fungera som en barriär mellan 

byggnaderna på olika sidor av gården men i och med att det endast finns sex klätterväxter av 

dålig kvalitet i de verkliga fotografierna så finns det inte en lika tydlig barriär i dessa bilder. Vad 

gäller buller kan växterna på gården minska bullernivån i bild 8- bild 11. När det kommer till 

buller mellan byggnaderna kan klätterväxterna på bild 8 minska bullret i större utsträckning än i 

bild 9- bild 11 eftersom det finns fler klätterväxter på visionsbilden. Dagvattenhanteringen i 

bilderna fungerar genom att grönstrukturen fångar upp vatten men denna grönstruktur är inte 

sammankopplad med närliggande våtmarker eller dammar. I bild 8 finns det en omfattande 

gräsmatta och fler buskar och detta innebär att dagvattenhanteringen är mer gynnsam i bild 8 

eftersom det finns mer grönstruktur på bilden i jämförelse med bild 9- bild 11 som därmed 

troligtvis kan fånga upp mer vatten. Eftersom det inte finns några blommande växter i någon av 

bilderna bild 8- bild 11 finns det inga lämpliga habitat för pollinatörer och inte heller några 

lämpliga platser för bikupor i någon av bilderna.    

 

Vad gäller hälsa, som är en kulturell ekosystemtjänst, så gränsar inte grönstrukturen till någon 

park eller naturmark och det finns inte några anläggningar för motion i bild 8- bild 11. 

Grönstrukturen på bilderna är tillgänglig för människor i alla åldrar och funktionshindrade. Det 

finns inga vattendrag eller blommande växter som bidrar till den sinnliga upplevelsen med 

porlande vatten eller doft i någon av bilderna. Däremot finns det i bild 9- bild 11 några träd och 

fågelholkar längs en av väggarna där fåglar kan vistas och på så sätt bidra med fågelsång. I bild 8 

med en omfattande gräsmatta skulle det till skillnad från bild 9- bild 11, där all mark förutom 

rabatterna är hårdgjorda, kunna anläggas gemensamma trädgårdar. Grönstrukturen i samtliga 

bilder är sammanlänkad med grönstrukturen genom balkonger och gårdsytor med sittplatser. 

Barnen i området kan på bild 8 vistas på gräsmattan och i bild 9- bild 11 på gården. Det finns 

inga träd som är tillräckligt stora för att klättra i eller blommor att plocka i någon av bilderna.  

 

Den stora skillnaden när det kommer till de försörjande ekosystemtjänster är möjligheten till 

matproduktion. I bild 8 skulle det kunna finnas möjlighet till stadsodling genom odlingslotter på 
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gräsmattan och att eventuellt ersätta marken där det finns buskar men odlingslotter. I bild 9- bild 

11 finns det ingen gräsmatta utan endast rabatter med växter och det saknas därför 

förutsättningar i form av bördig mark för odlingslotter.  

4. Diskussion 

4.1 Samhälleliga konsekvenser 

Resultatet visar på en tendens där grönstrukturen i visionsbilderna, oavsett omfattning, är av 

väldigt hög kvalitet. Med detta menas grönskande buskar och gräs, blommande blommor och 

fullvuxna prunkande träd som återkommer i samtliga bilder som analyserats i denna rapport. 

Visionsbilderna är framställda så att grönstrukturen visas från sin bästa sida, gissningsvis som 

den har sett ut i högsäsong under en varm och fuktig sommar. Detta gör att grönstrukturen står ut 

ur bilden och ger intrycket av ett väldigt grönt rum oberoende av vilken typ av plats som bilden 

syftar till att återge.  

 

Som analysen under avsnitt 3.5.1- 3.5.4 visar ser dock situationen annorlunda ut vad gäller de 

fotografier som motsvarar platserna från visionsbilderna. Även om det finns undantag är den 

generella trenden att grönstrukturen i fotografierna - alltså bild 3, bild 5, bild 7, bild 9, bild 10 

och bild 11 - är av lägre kvalitet än den i visionsbilderna baserat på analysen med Boverkets 

tankemodell. Bild 3 är ett av dessa undantag då både tillgång och kvalitet bedöms ungefär 

likvärdigt med visionsbilden sett till de begränsningar som arbetet haft, det vill säga att 

fotografiet tagits under tidig vår. 

 

Konsekvensen av visionsbilder med hög standard och omfattning av grönstruktur kan bli en viss 

nivå av förväntan över hur det framtida området kommer att förnimmas. När denna förväntan - 

denna “känsla” av en plats, som både landskapsarkitekt 1 och 2 hänvisar till - inte riktigt uppnås i 

verkligheten skulle det därför inte vara förvånande om en viss dissonans uppstår. Detta skulle 

kunna ge påföljder för exempelvis uppdragsgivare som förväntat sig ett visst typ av område och 

slutskedet ger ett helt annat, särskilt i de instanser där visionsbilden använts för att tävla om 

projekt - något som landskapsarkitekt 1 nämner som ett av visionsbildens syften. Även 

allmänheten skulle kunna påverkas av stora skillnader mellan grönstruktur i visionen och i 

verkligheten, exempelvis vid köp av en tomt eller bostad tidigt i ett planeringsskede. En sådan 

typ av dissonans skulle kunna påverka allmänhetens tillförlitlighet till exempelvis kommunala 

och regionala förvaltningar och aktörer.  

4.2 De tre aspekterna av hållbar utveckling 

Med avseende på ekosystemtjänster visar den övergripande analysen även på att grönstrukturen i 

fotografierna är av lägre kvalitet än den i visionsbilderna - det vill säga att grönstrukturen i 
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fotografierna genererar eller bidrar till färre ekosystemtjänster. Den enda avvikelsen är 

egentligen dagvattenhanteringen, som bedöms som bättre tillgodosedd i verkligheten i 

Storängstorget och i Hjorthagsparken. Detta skulle kunna tyda på en trend där entreprenörer och 

andra aktörer i byggskedet prioriterar grönstruktur som bidrar till just dagvattenhantering. 

Möjligtvis skulle detta kunna vara en följd av de nya strategier och konkreta verktyg för 

dagvattenhantering som landskapsarkitekt 1 nämner i intervjun. Denna avvikelse i resultatet 

skulle även kunna ha att göra med att dagvattenhantering har lagstiftade krav, vilket inte finns för 

ekosystemtjänster i övrigt. 

 

Att verkligheten erbjuder färre ekosystemtjänster än visionsbilderna innebär alltså att resultatet 

visar på en grad av grönstruktur som bidrar mindre rent ekologiskt sett till en hållbar 

stadsplanering än vad visionsbilderna utlovar, vilket kan påverka både djur och natur i områdena 

som detta berör. Utan omfattande grönområden riskerar exempelvis den biologiska mångfalden 

minska, som i sin tur kan komma att påverka många andra faktorer i naturen - såsom pollinering 

och i direkt följd även människans tillgång till föda.  

 

Utöver ekologiska och sociala aspekter finns även ekonomiska konsekvenser av dessa 

avvikelser. Exempelvis kan förbiseende med tillgången av grönstruktur i stadsplanering ge 

framtida utgifter när nya lösningar för att hantera miljöproblem (till följd av för få eller bristande 

ekosystemtjänster) måste investeras i - ta exempelvis ett sätt att hantera dagvatten när man redan 

hårdgjort ett område. Att folk kanske heller inte vill bo i ett område utan bostadsnära natur och 

grönska kan också påverka stadsplaneringen rent ekonomiskt, om många bortprioriterar att köpa 

tomt eller bosätta sig i ett bostadsområde just av detta skäl. Folkhälsan kan också ses som en 

viktig ekonomisk aspekt i förhållande till grönstruktur i stadsplanering, då bristen på bostadsnära 

natur och de ekosystemtjänster som denna annars förser kan ge upphov till hälsoproblem och 

således i förlängningen kosta samhället pengar genom exempelvis sjukvård. 

4.3 Varför bortprioriteras grönstruktur? 

Trots några undantag är den allmänna uppfattningen utifrån analysen att grönstrukturen inte lever 

upp till omfattningen i visionen. Detta borde alltså betyda att någonstans i planprocessen görs 

valet att prioritera bort de gröna elementen. Landskapsarkitekt 1 nämner också detta specifikt 

och menar på att värden av grönstrukturen ofta hamnar längre ner på en prioriteringslista, där 

andra faktorer som krävs för ett bostadsbygge hamnar före (såsom sophantering) när det i 

slutskedet blir en ekonomisk fråga. Frågan blir då om det borde finnas fler krav även på 

införandet av grönstruktur i dessa skeden, precis som det gör med andra faktorer, för att 

säkerställa att tillgången blir tillräcklig för de boende i området. Som nämns i 3.1.2 finns det en 

mängd av nyttor med grönstruktur, precis som med andra typer av värden i samband med 

bostaden, och därför blir frågan än mer relevant.  

 

Något som exempelvis kan diskuteras är att gräsmattor blir rabatter på flera av platserna, att det 
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ofta saknas blommande växter samt att det främst är yngre träd som är planterade i fotografierna. 

Alla dessa aspekter skulle kunna bero på ekonomiska prioriteringar. Man kan argumentera att 

rabatter kräver mindre skötsel än en gräsmatta samt att blommande växter är mer krävande än 

exempelvis barrväxter, vilket i sin tur skulle leda till en ekonomisk utgift som är lägre även när 

projektet är klart. Det är även möjligt att plantera äldre träd, även om kostnaden är högre, men 

detta verkar inte göras i någon större utsträckning enligt resultatet. Även om kostnaden är lägre 

kan man diskutera ifall dessa insatser kommer leda till den grönska och de indirekta och direkta 

nyttor som man önskar - exempelvis blir yngre och mindre träd troligen utsatta för mer slit som i 

slutändan kanske förorsakar att träden inte växer som det ska. 

 

Några varianter av inkludering av grönstruktur finns emellertid redan och berörs i avsnitt 3.2 

liksom i intervjun med landskapsarkitekt 1 - exempelvis grönytefaktor. Trots detta visar arbetet 

på en verklighet där grönstrukturen fortfarande bortprioriteras. Ett problem med att införa fler 

krav berörs dock av landskapsarkitekt 2, som menar på att visionsarbetet redan är alltför 

beroende av kravlistor och att den känslomässiga ram som visionen ska stå för inte går att 

reducera till ett antal mätbara krav. Dock nämner denne också att vissa krav kan vara viktiga för 

att uppnå en viss kvalitet, vilket krav på omfattning av grönstruktur egentligen är till för. 

Utmaningen skulle därför här bli att balansera verktygen för att säkerställa grönstrukturens 

omfattning mellan att bli alldeles för specifika och således påverka landskapsarkitektens arbete, 

och att bli alldeles för abstrakta och riskera att grönstrukturen prioriteras bort som i dagsläget. 

4.4 Modellens relevans 

Vad gäller metoden finns en aspekt att ha i åtanke, det faktum att visionsbilder är något som 

ligger tidigt i planprocessen. Som landskapsarkitekt 1 trycker på är det mycket som händer under 

tiden mellan visionsbilden och den färdiga bebyggelsen. Således skulle man kunna diskutera 

risken med att jämföra underlag som tas fram så tidigt i processen och det slutgiltiga resultatet. 

Landskapsarkitekt 2 menar även att landskapsarkitekten som skapar visionen ofta blir utelämnad 

när det verkliga genomförandet börjar och att ingen vidare diskussion mellan aktörerna fortgår. 

På detta sätt skulle avståndet mellan den ursprungliga visionen och det färdiga bygget kunna öka 

ytterligare. Frågan man kan ställa sig är därför om det är rättvist att göra den typ av jämförelse 

som detta arbete bygger på.  

 

Bedömningen i detta fall handlar dock inte om att göra en exakt likhetsgranskning över varje 

grönt element i bilden - utan undersöker om den ursprungliga visionen om grönstrukturen 

faktiskt återspeglas även i verkligheten. Detta genomförs inte för att sätta dit vare sig 

landskapsarkitekter eller byggentreprenörer, men snarare problematisera den bild av grön 

stadsplanering som existerar och ifrågasätta dissonansen mellan vision och verklighet. Att ha 

stora visioner är självklart viktigt för att tillåta utrymme för kreativitet och nytänkande - men kan 

man verkligen säga att en stadsdel är grön om visionen inte följer med hela vägen in i mål? Det 

är viktigt att rannsaka strukturer för att inte fastna i en föreställning om att det man gör är helt 



 41 

och hållet grönt och hållbart fastän verkligheten visar annat. Detta för att undvika gråzoner och 

fällor såsom greenwashing, som skulle kunna bli aktuella även på bostadsmarknaden. 

4.5 Förslag till framtida insatser 

För att dra analysen ett steg längre finns det även insatser man skulle kunna satsa på för att 

undvika denna dissonans mellan vision och verklighet. Utöver fler konkreta krav på omfattning 

eller införande av grönstruktur skulle någon typ av uppföljningsarbete vara rimligt att införa, för 

att säkerställa att redan existerande eller nya verktyg tillämpas på ett godtagbart sätt. Både 

landskapsarkitekt 1 och 2 intygar att det i dagsläget inte finns någon uppföljning där man jämför 

vision och färdigt projekt. Landskapsarkitekt 1 menar å ena sidan att en sådan typ av jämförelse 

inte vore relevant på grund av att en vision är just det, en vision. Landskapsarkitekt 2 menar dock 

att i samband med att landskapsarkitekten lämnar över visionsbilden till ett genomförande skede 

så tror denne att vidare diskussion om visionsarbete är viktigt för att öka kvaliteten på 

arkitekturen i allmänhet, något som inte heller sker i nuläget.  

 

Att följa upp projekt med avseende på de verktyg för grönstruktur som finns skulle således 

kunna erbjuda ett sätt för att säkerställa att omfattningen prioriteras kontinuerligt genom 

processen, och se till att det uppstår konsekvenser om kraven inte uppfylls. Det skulle även 

erbjuda uppdragsgivare ett sätt att garantera att grönstrukturen i den vision som de valt ut för 

platsen faktiskt kommer till. Uppföljningsarbete är även något som nämns i 3.2.4 där Keane et al. 

(2012) menar att ordna uppföljningar av ekosystemtjänsternas indikatorer skulle kunna 

underlätta för framtida goda resultat av implementering av grönstruktur. 

4.6 Felkällor och begränsningar 

Den metod som använts i bildanalysen är ett resultat av den litteraturstudie som arbetet baseras 

på. Grönstruktur kan mätas på många sätt och analyseras ofta kvantitativt (se punkt 3.2.1-3.2.2) 

men har inte tidigare analyserats i bilder på det sätt som arbetet avsåg. Baserat på detta och den 

tidsram projektet innebar gjordes valet att istället använda en kvalitativ bildanalys. Mestadels 

handlar det om redan existerande tankesätt och modeller för att inkludera grönstruktur i tidiga 

skeden av en planprocess, som omarbetats för att kunna tillämpas även på en bild av ett område i 

ett färdigt skede. Eftersom att dessa modeller ändå avser tillvägagångssätt och mål i 

planprocessen för att säkerställa en viss nivå grönstruktur i de färdiga projekten gjordes 

bedömningen att det var befogat att använda tankesätten även i detta arbetes syfte. 

 

Boverkets tankemodell som utgör första delen av bildanalysen är mer konceptuell och går 

således att tillämpa enklare. Ekosystemtjänster är dock mer specifika, och även de frågor som 

togs fram till denna del av metoden. Således kan man ifrågasätta ifall vissa av kontrollfrågorna är 

rimliga för alla de områden som arbetet behandlar. Är det exempelvis rimligt att ge en plats eller 

en bild negativ ranking för att den brister i kontrollfrågan om träningsanläggningar med 



 42 

avseende till ekosystemtjänsten hälsa, när det handlar om en innergård eller en park? Troligt är 

att vissa av frågorna är viktiga i ett större stadsbyggnadssammanhang - men i den bostadsnära 

naturen försvinner lite syftet med att täcka in alla delar av ekosystemtjänsterna då det helt enkelt 

inte är syftet med grönstrukturen på den specifika platsen. Således har dessa frågor mindre 

betydelse i jämförelsen, och har heller inte getts lika mycket utrymme i analysen. 

 

En begränsning som påverkar resultatet och som nämnts vid ett flertal tidigare tillfällen är det 

faktum att fotografierna på platserna togs i april - det vill säga under tidig vår. Det finns således 

en risk att den grönstruktur som fanns på platserna inte varit fullt utslagen och att detta i sin tur  

påverkar hur grönstrukturen bedömts i bildanalysen. Vid analysen har detta tagits hänsyn till och 

även fast grönstrukturen inte är grön och utslagen har omfattningen av antal träd och växter 

analyserats. Det är på så sätt möjligt att jämföra om grönskan i visionsbilden skulle kunna 

överensstämma med fotografiet då den är utslagen senare på året. Begränsningen av 

fotografierna och den inte fullt utslagna grönskan är ett faktum som har funnits i åtanke vid 

jämförelsen av visionsbilder och fotografier, men som fortfarande kan ha haft betydelse för det 

slutgiltiga resultatet.  

5. Slutsats  

Baserat på bildanalysen är slutsatsen att grönstruktur inte implementeras i samma utsträckning 

som visionsbilder visar. Detta gäller i alla bilder förutom en där bildanalysen istället visar en 

tendens att kvaliteten är ungefär likvärdig i verkligheten jämfört med vad visionen visar. Endast i 

två specifika fall visar fotografierna av verkligheten på fler ekosystemtjänster än i visionsbilden. 

Denna allmänna skillnad skulle exempelvis kunna bero på prioriteringar i genomförandeskedet i 

byggandet, där gröna element inte bedöms högt, alternativt på det faktum att diskussionen mellan 

landskapsarkitekt och entreprenör upphör efter att visionsbilden är klar. Utöver detta skulle det 

även kunna bero på att visionsbilder används som ett tidigt underlag i en planprocess och att det 

med projektets långa sträckning sker förändringar i projektplanen som uppstår med tiden.  

 

De fall som visar på bättre ekosystemtjänster i verkligheten rörde specifikt faktorn 

dagvattenhantering. Dessa undantag från den generella bilden skulle kunna bero på ett faktum 

som nämns i en av intervjuerna, nämligen att det finns lagkrav och konkreta strategier för 

dagvattenhantering i stadsplanering. Genom att införa mer konkreta krav även för andra typer av 

grönstruktur (utöver de som finns) skulle man möjligtvis kunna öka prioriteringen av 

grönstruktur genom hela planprocessen och således minska skillnaden i omfattning mellan vision 

och verklighet. Även någon typ av uppföljningsarbete föreslås för att säkerställa att kraven om 

grönstruktur uppfylls i det färdigställda projektet, i och med att det är någonting som inte görs i 

nuläget och även skulle kunna förklara varför redan existerande modeller för inkludering av 

grönstruktur inte verkar tillämpas ordentligt.  
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Med avseende på ekologiska aspekter visar resultatet på en verklighet som bidrar mindre till en 

hållbar stadsplanering än vad som utlovas i visionsbilderna, eftersom omfattningen av 

grönstruktur är mindre. Rent ekonomiskt sett handlar det om att projekt kan bortprioriteras av 

allmänheten, eller att framtida lösningar för att hantera miljöproblem till följd av brist på 

ekosystemtjänster måste investeras i. På det sociala planet kan dissonansen mellan vision och 

verklighet ge upphov till exempelvis problem med tillförlitlighet eller att uppdragsgivare i 

slutändan inte får det som utlovas i ett visst projekt. Slutsatsen blir således att det konsekventa 

införandet av grönstruktur i stadsplanering är viktigt för alla tre plan av hållbar stadsplanering. 
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7. Bilagor 

7.1. Intervjufrågor 

 

Berätta lite om ditt jobb. Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter som landskapsarkitekt på 

Ramboll Sverige? 

 

Har du stött på visionsbilder i ditt arbete? Och i vilket sammanhang har det skett? 

 

Vad anser du att syftet med visionsbilder är? (Är de till för allmänhetens uppfattning och senare 

försäljning, är de till för uppdragsgivarens uppfattning osv.) 

 

Vilken aktör i ett byggnadsprojekt är det som oftast tar fram visionsbilder, och vem är det som 

avgör vad de ska innehålla? 

 

Finns det några specifika fördelar och nackdelar med visionsbilder enligt dig? 

 

Finns det något uppföljningsarbete kring visionsbilderna när projekten är färdigställda? Och hur 

tycker du att det arbetet fungerar? 
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