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Abstract 
 

Urban planning today involves a great deal of densification of cities and a dense city 

can be considered as an ideal within city planning. To be able to densify in an easy way, 

it exists different kinds of documents and developed strategies. This report is about, 

investigating the meaning of a dense city and the ability of measuring density. It is 

executed through a literature study and a case study. The literature study investigates 

different theories and methods about the concept of a dense city and how it can be 

measured though three dimensions; physical density, accessible density and perceived 

density. The case study examines the density of three districts in Stockholm City with 

the theories and methods presented in the literature study. The conclusion of this 

report shows that it exists no clear definition of a dense city and that it can be measured 

in several ways. 

Key words: city planning, density, measuring cities, densification, sustainable 

densification 

English title: The Dimensions of Urban Density 

 

Sammanfattning 
 

Dagens stadsplanering handlar mycket om förtätning av städer. Täta städer kan idag 

ses som ett slags ideal och det finns flera strategier och dokument för hur man kan 

förtäta en stad. Det här arbetet handlar om vad som menas med en tät stad och utreder 

hur en stads täthet kan mätas. Detta görs dels genom en litteraturstudie, dels genom 

en fallstudie. Litteraturstudien utreder olika teorier och metoder kring begreppet tät 

stad och hur denna kan mätas utifrån tre dimensioner; fysisk täthet, flödestäthet samt 

upplevd täthet. Fallstudien studerar tätheten i tre stadsdelar i Stockholms innerstad 

utifrån dessa teorier och metoder. Rapporten visar att det finns flera olika sätt att se 

på och mäta en stads täthet, vilket indikerar att en tät stad inte har en klar definition.  

Nyckelord: stadsplanering, täthet, bebyggelsetäthet, mäta stad, förtätning, hållbar 

förtätning 
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Introduktion 
 

En stor trend inom dagens stadsbyggnad är att förtäta och bygga täta stadsdelar. I 

Sverige har exempelvis Boverket tagit fram en idéskrift om förtätning av städer, Rätt 

tätt, vilken ska vägleda städer och orter i hur de ska förtäta på ett bra och strategiskt 

sätt (Boverket, 2016). Dessutom har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit 

fram en skrift som ska inspirera kommuner som vill arbeta med förtätning, Förtätning 

av städer – trender och utmaningar (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015). Det 

finns alltså flera riktlinjer och hjälpmedel för hur förtätning ska gå till och hur täta 

städer ska utformas, men varför är det egentligen så önskvärt att bygga tätt? 

En anledning är de kvaliteter som kommer med täta stadsdelar. Exempelvis kan 

infrastruktur utnyttjas mer effektivt, koncentrationen av handel och mötesplatser blir 

fler samt ett större kunskapsutbyte uppstår eftersom en tät stad möjliggör 

klusterbildningar för innovationer och utbildning (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2018). En annan anledning är att täta städer ofta förknippas med hållbara städer, vilket 

främst beror på de kvaliteter som uppstår i en tätare stad (UN Habitat, 2014).  

En stads täthet kan dock studeras och tolkas utifrån olika perspektiv. Exempelvis har 

arkitekter en uppfattning av vad som menas med en tät stad, där de mer studerar 

byggnaders förhållande till varandra och utformningen av stadsrummet. Ekonomer 

kan studera stadens täthet utifrån bland annat kunskapsutbyte och koncentrationens 

betydelse för den ekonomiska tillväxten (Ekberg & Einarsson, 2004). Som tidigare 

nämnt går det även att studera en stads täthet utifrån ett hållbarhetsperspektiv och 

identifiera kvaliteter som går att koppla till hållbarhet. Ett ytterligare perspektiv är 

trafikplanerares syn på täthet och hur det påverkar städers flöden och utformningen 

av gatunät (Curchman, 1999). 

Med andra ord finns det mängder av olika faktorer som kan kopplas samman till täthet 

och täta städer, varför det också är mycket intressant att studera. Eftersom det 

existerar så många olika perspektiv och synsätt, finns det även olika sätt att mäta och 

bedöma tätheten i en stad. Detta är ett sätt för att få en uppfattning om hur ett område 

ser ut och används. Exempelvis har FN:s organ för boende och stadsbyggnadsfrågor, 

UN Habitat, tagit fram globala rekommendationer på hur tät en stad bör vara utifrån 

olika mätningar för att uppnå vissa hållbarhetskvalitéer. De menar att det går att ge 

riktlinjer hur tät en stad ska vara utifrån olika mått för att vara hållbar (UN Habitat, 

2014).  

Ett mer abstrakt sätt att mäta eller diskutera täthet är genom att studera den upplevda 

tätheten. Upplevd täthet är den täthet som uppfattas av människor som bor, arbetar 

eller rör sig i ett område och skiljer sig från person till person. Dock är denna typ av 

täthet intressant att mäta eftersom hur ett område upplevs kan påverka både trivsel 

och tryggheten av området (Moser, 2009).  

Att bygga tätt och studera städers täthet utifrån olika perspektiv är uppenbarligen 

något som görs idag. Men hur går detta till och finns det en entydig bild av vad som 

egentligen menas med en tät stad? 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är således att utreda vad som menas med täthet i stadsmiljö 

och på vilka olika sätt en stads täthet kan mätas. De frågeställningar som rapporten 

undersöker är följande: 

• Vad menas med en tät stad?  

• Finns det flera perspektiv på täthet?  

• Hur kan en stads täthet mätas? 

Metod 
 

Till att börja med genomfördes en litteraturstudie där jag undersökte begreppet tät 

stad i inter-nationella böcker, artiklar och dokument för att få en förståelse för ämnet. 

Därefter gjordes ett urval av litteraturen och jag valde att basera mina mätningar och 

teori på följande: Spacecape Mäta stad (2016), Meta Berghauser Pont och Lars Marcus 

Innovations in Measuring Density: from area and location density and perceieved 

density (2014), Gabriel Moser Quality of life and sustainability: Toward person–

environment congruity (2009) och Arza Churchman Disentangling the Concept of 

Density (1999).  

Utifrån dessa genomfördes även en fallstudie där jag studerade tre stadsdelar i 

Stockholms innerstad utifrån teorin. Fallstudien gjordes för att få en förståelse hur det 

går att se en stads täthet utifrån olika perspektiv samt hur täthet går att mäta. De 

stadsdelar jag valde var Storkyrkan (Gamla stan), Kungsholm och Fredhäll. Dessa 

valdes eftersom jag ville ha så lika geografiska förutsättningar som möjligt i förhållande 

till mängd flöde, men ändå olika typer av bebyggelsestruktur.   



Petra Karlsson  Täthetens dimensioner 

6 
 

Teori 

 
I det här avsnittet presenteras bakomliggande teorier för hur täthet i en stad kan delas 

in, definieras och mätas. Först beskrivs hur teorier kring täthet kan delas in i olika 

kategorier och därefter görs en mer detaljerad beskrivning kring olika sätt att mäta 

täthet.  

Begreppet täthet utifrån tre olika dimensioner 
Utifrån den studerade litteraturen finns flera olika definitioner och meningar med 

täthet. För att enklast få en förståelse över de olika angreppssätten av vad som menas 

med en tät stad kan en grov indelning göras där täthet studeras utifrån tre olika 

dimensioner; fysisk täthet, flödestäthet samt upplevd täthet (se Figur 1). Nedan utreds 

vad som menas med de olika dimensionerna samt vad det finns för teorier och sätt att 

mäta dessa. Om det finns något rekommenderat värde från UN Habitat för något mått 

presenteras även detta. 

 

 

Figur 1. Illustration över täthetens dimensioner: fysisk, flödes- och upplevd täthet.  

Fysisk täthet 

I det här arbetet syftar fysisk täthet till tätheten i den byggda miljön. Med det menas 

hur byggnaderna är placerade i förhållande till varandra, hur mycket yta av marken 

inom ett område som är bebyggt samt hur stora byggnaderna är. Det finns olika sätt 

att mäta eller undersöka fysisk täthet i ett område. Nedan presenteras tre olika 

metoder.  
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Andel offentlig platsmark 

Att mäta andelen offentlig platsmark inom ett område är ett vanligt mått för att studera 

markfördelningen inom stadsdelar och används ofta inom stadsplanering. Mätningen 

görs genom att dividera andelen offentlig platsmark med den totala ytan. Gaturum och 

trottoarer räknas inte med som offentlig platsmark, utan måttet studerar 

huvudsakligen andel parker och torg (se Figur 2). UN Habitats rekommendation är att 

minst 15 procent av marken bör utgöras av offentliga platser för att tillgodose behovet 

av parker, torg och naturområden (Ståhle, et al., 2016). 

 

Figur 2. Figuren illustrerar hur andelen offentlig platsmark för ett område räknas ut (Ståhle, et al., 
2016).  

Exploateringstal 

Ett annat sätt att mäta täthet är genom att studera bebyggelsetätheten. Detta kan göras 

genom att ta fram ett områdes exploateringstal, vilket är ett vanligt mått internationellt 

sett. Det finns två typer av exploateringstal, ett för kvartersmark och ett för ett större 

område. Exploateringstalet räknas ut genom att dividera den totala våningsytan, BTA, 

i kvarteret eller området med markytan för kvarteret eller området (se Figur 3) (Ståhle, 

et al., 2016).  
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Figur 3. Figuren illustrerar hur kvartersexploateringstalet respektive områdesexploateringstalet 
räknas ut (Ståhle, et al., 2016). 

Denna rapport fokuserar på att undersöka exploateringstalet på kvartersnivå, vilket 

också kan kallas kvartersexploateringstal. Exploateringstalet är starkt korrelerat med 

befolknings-tätheten. Enligt UN habitat är en hållbar befolkningstäthet 150 personer 

per hektar, vilket motsvarar ungefär ett kvarters-exploateringstal runt 2,0, förutsatt att 

stadsbebyggelsen innefattar offentliga platser och ett finmaskigt gatunät. Alltså kan 

måttet användas för att bygga hållbart. Samma kvartersexploateringstal kan innebära 

en mängd olika utformningar av bebyggelsen inom kvarteret. I Figur 4 illustreras fyra 

exempel där alla kvarter har kvartersexploateringstal 2,0 (se Figur 4) (Ståhle, et al., 

2016).  

 

Figur 4. Figuren illustrerar fyra exempel på kvarter med olika fördelning av bebyggelse, där samtliga 
kvarter har ett kvartersexploateringstal på 2,0 (Ståhle, et al., 2016). 

Spacemate 

Spacemate är en metod som mäter en stads täthet utifrån fyra mått: Floor Space Index 

(FSI), Groud Space Index (GSI), Open Space Ratio (OSR) och byggnadens höjd (L). FSI 

är samma sak som kvartersexploateringstalet och uttrycker alltså förhållandet mellan 

andelen byggd area och kvartersmarken. GSI uttrycker förhållandet mellan den 

bebyggda och icke bebyggda marken. L är den genomsnittliga byggnadshöjden inom 

det studerade området. OSR uttrycker förhållandet mellan andelen öppen yta och FSI. 
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Utifrån dessa fyra faktorer bildas ett diagram som beskriver olika morfologiska 

bebyggelsetyper (se Figur 5). För att identifiera vilken typ av täthet en bebyggelse har 

enligt spacematediagrammet (exklusive gatunätet) räcker det att veta minst två av 

måtten för den bebyggelse som önskas undersökas (Berghauser Pont & Marcus, 2014).  

 

Figur 5. Figuren visar spacematediagrammet samt olika utbredningar av bebyggelsen: fristående 
hus; hus i längor och hus med gårdsplan. De markerade områdena symboliserar olika morfologiska 
bebyggelsetyper (bortsett från gator) utifrån de olika måtten FSI, GSI, OSR och L. Områdena 
klassificeras utifrån hustyp samt utbredning: A = Fristående låghus; B = Låghus i längor; C = Låghus 
i kombinerad utbredning; D = Låghus med gårdsplan; E = Medelhöga hus i längor; F = medelhöga 
hus i kombinerad utbredning; G = medelhöga hus med gårdsplan; H = Höga hus i längor. Kombinerad 
utbredning avser att området innefattar en kombination av de olika utbredningstyperna (Berghauser 
Pont & Marcus, 2014).  

Spacemate används alltså för att få en förståelse för ett områdes täthet genom att 

placera in det i ett diagram. Detta kan vara användbart för att få en förståelse hur 

området ser ut i förhållande till andra stadsdelar eller ur en hållbarhetsaspekt 

(Berghauser Pont & Marcus, 2014).  

Modified Area Unit Problem – MAUP  

Då mätningar ska göras i en stad är ofta en avgränsning av ett område inblandat i 

beräkningarna, vilket också går att se från de föregående exemplen. Det är därför av 

stor vikt hur områdesgränsen dras och vad som ingår i området för att resultatet ska 

bli så korrekt som möjligt. Problemet med att områdesgränsdragningen kan vara av så 

stor betydelse för resultatet brukar kallas Modified Area Unit Problem (MAUP) 

(Ståhle, et al., 2016). De två huvudsakliga problemen som uppkommer från MAUP 

kallas skalningseffekten och zon-effekten. Skaleffekten förklarar det faktum att 
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resultaten varierar beroende på hur stora areor som studeras. Zoneffekten beskriver 

hur resultaten varierar beroende på hur gränserna sätts (se Figur 6). Det är viktigt att 

vara medveten om detta problem då mätningar görs för att det inte ska påverka 

resultaten i alltför stor utsträckning. Det gäller med andra ord att försöka vara så 

konsekvens som möjligt i sina mätningar och vara uppmärksam på hur 

gränsdragningarna genomförs (Berghauser Pont & Marcus, 2014).  

 

 

Figur 6. Figuren illustrerar hur medelvärdet �̅� och variansen δ2 varierar beroende på hur områdena 
delas in (Berghauser Pont & Marcus, 2014).  

Flödestäthet 

I det här arbetet syftar flödestäthet till tätheten hos den byggda miljöns innehåll. Det 

vill säga aktiviteter som genererar olika typen av flöden, såsom service av olika slag, 

parker, kollektiv-trafik. Det finns olika sätt att mäta flödestätheten i ett område, 

vanligast är att använda sig av fysiska mått som kan uppskatta ungefär hur stort flödet 

är eller bör vara i ett område. Nedan presenteras tre sätt att mäta flödet på.  

Korsningstäthet  

Korsningstäthet är ett vanligt mått som används inom bland annat transport- och 

stadsbyggnads-forskning. Måttet indikerar på hur lätt det är att röra sig inom ett 

område då fler korsningar gör det enklare att hitta en direkt färdväg till ett mål. 

Tätheten räknas ut genom att antalet korsningar inom ett visst område mäts, och 

divideras därefter med områdets yta (se Figur 7). I måttet definieras en korsning som 

en punkt där minst tre gator möts (Ståhle, et al., 2016).  
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Figur 7. Figuren illustrerar hur korsningstätheten för ett område räknas ut (Ståhle, et al., 2016). 

Korsningstäthet används alltså för att studera hur lätt det är att ta sig fram i ett område. 

Forskning visar att en högre korsningstäthet innebär färre bilresor och fler resor med 

gång, cykel och kollektiv-trafik. Internationellt sett används mått på korsningstäthet i 

flera olika policydokument och i det internationella certifieringssystemet för hållbara 

stadsdelar, LEED Neighborhood rekommenderas en korsningstäthet på 150 

korsningar per kvadratkilometer. Även UN Habitat rekommenderar att måttet 

används för att säkra ett hållbart gatunät (Ståhle, et al., 2016). 

Funktionsblandning 

För att försöka få en uppfattning om hur aktiviteten i området ser ut över en dag kan 

det vara användbart att studera områdets funktionsblandning. En blandning av olika 

funktioner i ett område ger förutsättningar för människor att röra sig i området under 

olika tider på dygnet. Dessutom har forsning visat att en större funktionsblandning i 

ett område påverkar transport-valet genom att människor i större utsträckning väljer 

att gå, cykla eller åka kollektivt. Ett sätt att mäta funktionsblandning är genom att mäta 

andelen lokalyta i förhållande till den totala våningsytan (BTA) (se Figur 8) 

(Berghauser Pont & Marcus, 2014). 

 

Figur 8. Figuren illustrerar ett sätt att räkna ut mängden lokaler för ett kvarter (Ståhle, et al., 2016). 
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Befolkningstäthet  

Ett tredje sätt att mäta aktiviteten i ett område är genom att studera befolknings-

tätheten. Befolkningstätheten mäts vanligtvis som antal personer inom ett område och 

kan avse boende eller arbetande befolkning, eller båda tillsammans. UN Habitat 

rekommenderar cirka 150 personer per hektar för att uppå en hållbar befolknings-

täthet sett till bilberoende och serviceutbud. Genom att mäta befolkningstätheten och 

förhållandet mellan antal arbetande och boende befolkning går det även att få en 

uppfattning om hur aktiviteten inom området ser ut under olika tider på dygnet 

(Ståhle, et al., 2016).  

Upplevd täthet 

En ytterligare dimension av begreppet täthet är upplevd täthet. I den här rapporten 

syftar det till hur en omgivnings täthet upplevs vara av en individ utifrån olika aspekter. 

Det finns olika teorier kring vad som påverkar människans uppfattning om vad som 

gör att en miljö upplevs som tät eller inte, samt vilka faktorer som kan spela roll för 

upplevelsen. Detta avsnitt reder ut definitionen av upplevd täthet, vilka faktorer som 

påverkar den upplevda tätheten samt en individs samspel med sin omgivning och hur 

det påverkar uppfattningen av en plats.  

Definitionen av upplevd täthet 

Ett sätt att beskriva upplevd täthet är som en sammanslagning av fysisk täthet, 

individuella kognitiva funktioner samt sociokulturella faktorer (se Figur 9). Med fysisk 

täthet menas i det här fallet dels hur miljön är utformad ur ett designperspektiv, som 

exempelvis byggnaders former eller ljussättning, dels hur markanvändningen är, som 

exempelvis hur mycket service det finns i området. Detta är en annan definition än vad 

som används i rapporten, men används här för att förklara den upplevda tätheten. 

Individuella kognitiva funktioner handlar om hur en individs hjärna tar emot, 

bearbetar och förmedlar information. Sociokulturella faktorer syftar till sociala 

sammanhang (Berghauser Pont & Marcus, 2014).  

 

Figur 9. Figuren illustrerar olika faktorer som spelar in på den upplevda tätheten: fysisk täthet, 
individuella kognitiva funktioner och sociokulturella faktorer (Berghauser Pont & Marcus, 2014). 
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Faktorer som påverkar den upplevda tätheten 

En del av den upplevda tätheten är en individs upplevelse och intryck av olika faktorer 

i den omgivande miljön som representerar människor och deras aktiviteter. Dessa 

faktorer antas vara av olika slag såsom exempelvis fysiska, perceptuella eller 

sociokulturella. Beroende på vilka faktorer som finns i miljön ger det människor en 

uppfattning av vad som finns där, vilken typ av aktivitet som är lämplig på platsen och 

vem som får vistas där. Det finns många faktorer i en miljö som kan göras att den 

uppfattas som tät, särskilt sociala och fysiska faktorer. Olika fysiska faktorer antas 

relateras till upplevd täthet genom att de bidrar till att skapa ett sinnesintryck att det 

förekommer eller finns potential till mänsklig närvaro i omgivningen. Dessa fysiska 

faktorer är: om det är ett slutet eller öppet område, hög eller låg bebyggelse i 

förhållande till omgivningen, antalet skyltar, mängden ljus, mängden bilar, mängden 

människor, ljudnivån, andel obebyggd mark samt variationen av markanvändningen 

(Curchman, 1999).   

Individens samspel med miljön 

Inom hållbar stadsutveckling talas det om människans samspel med miljön. Stadens 

miljö ska uppfylla olika kriterier som människor är i behov av för att må bra. Dessa 

kriterier skiljer sig i olika kulturer och det finns därför inte heller ett rätt eller entydigt 

svar på hur en hållbar stad ser ut ifrån detta perspektiv. En person kan vara bunden 

till sin närmiljö i olika utsträckning. Det visar sig att beroende på hur en individ är 

anknuten till en plats eller miljö också påverkar hur denne upplever och tolererar 

denna. En starkare anknytning till en plats ger mer tolerans mot faktorer i miljön som 

annars kan verka störande, såsom buller. Utformningen av och anknytningen till en 

plats har alltså stor påverkan hur en människa upplever platsen (Moser, 2009).  

Mätningar av den upplevda tätheten 

Då mätningar av ett områdes upplevda täthet ska göras uppkommer en del problem. 

Eftersom den upplevda tätheten är individuell är det svårt att bedöma denna utifrån 

ett vidare perspektiv. Dessutom är det svårt att få objektiva mätningar eftersom det är 

flera individuella faktorer som spelar roll i bedömningen. Detta är något att ha i åtanke 

då mätningar av hur områden upplevs görs (Moser, 2009).  
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Fallstudie 
 

I fallstudien används de metoder som presenterades i teorin för att undersöka tätheten 

hos tre stadsdelar i Stockholms innerstad. Observera att mätningarna är gjorda mer 

för att visa principen bakom respektive mätningsmetod snarare än att få fram exakta 

resultat. Fallstudiens syfte är alltså att få en bild av hur täthet mäts i teorin utifrån de 

olika dimensionerna, applicerat på tre verkliga stadsdelar.  

Stadsdelar 
De tre stadsdelar som fallstudien studerar ligger alla i Stockholms innerstad. Detta 

eftersom stadsdelarna ska vara någorlunda jämlika i geografiska förutsättningar. 

Stadsdelarnas gränser är enligt Stockholms stads indelning och är valda för att 

representera olika typer av bebyggelsetyper och flöden av människor (se Figur 10). 

Nedan ges en kort beskrivning kring varje stadsdel.  

 

Figur 10. Bild över stadsdelsindelningen i Stockholms stad. De tre stadsdelarna som studeras i denna 
fallstudie är markerade med rött (Stockholms stad, 2017).  

Storkyrkan – Södermalm  

Den första stadsdelen, Storkyrkan, ingår i stadsdelsområdet Södermalm och är mer 

känt under namnet Gamla stan. Stadsdelen består av fyra öar, varav denna studie 

framförallt fokuserar kring bebyggelsen på den största ön, Stadsholmen (Söderström 

& Cramér, 2014).   

Storkyrkan inrymmer Sveriges viktigaste bestånd av stadsbebyggelse i sten från 

medeltiden till 1800-talets mitt och är en av de bäst bevarade stadskärnorna på 

kontinenten. Eftersom stadsdelen består av mycket gammal bebyggelse skiljer sig både 

husen och gatunätet sig från andra stadsdelar i Stockholm då den betraktas som 

mycket tät (se Figur 11). Gatorna är mycket smala och gatunätet är oregelbundet. Det 

finns både lite större gator där bilar kan ta sig fram och mindre gränder som endast 

går att använda som fotgängare (Söderström & Cramér, 2014).  
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Bebyggelsen inom Storkyrkan är helt unik och är därför också intressant att studera 

utifrån dess täthet samt hur denna skiljer sig från andra stadsdelar. 

 

Figur 11. Figuren visar dels en karta över Storkyrkan (Lantmäteriet, 2018), dels en vy över stadsdelen 
uppifrån (Google Earth, u.d.).  

Kungsholm – Kungsholmen 

På Kungsholmens östra del ligger stadsdelen Kungsholm. Den största delen av 

bebyggelsen är från slutet av 1800-talet och utgörs av 5 våningshus i en 

rutnätsstruktur, en så kallad kvartersstad (se Figur 12). Bebyggelsen har en stor 

variation av service, bostäder och kontor samt inslag av parker, och liknar strukturen 

av många andra delar av Stockholms innerstad (Cnattingius, 1990).  

Stadsdelen valdes eftersom den motsvarar en stor del av Stockholms innerstads 

bebyggelse-struktur samt har ett rikt flöde med människor och är därför intressant att 

undersöka utifrån ett täthetsperspektiv.  

 

Figur 12. Figuren visar dels en karta över Kungsholm (Lantmäteriet, 2018), dels en vy över stadsdelen 
(Google Earth, u.d.). 

Fredhäll – Kungsholmen 

Fredhäll är byggt under 1930 talet och stadsplanen fastställdes efter en tävling om att 

utveckla området. Det beslutades att det inte skulle byggas så tätt för att bevara 

grönområdena. Något som var unikt för stadsplanen var att alla långa lamellhuslängor 

skulle ha solljus någon gång under dagen, vilket medförde att dessa placerades i 

samma riktning (se Figur 13) (Conradson, 2000).  
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Stadsdelen valdes eftersom den inte har en lika tät struktur vilket gör att den 

representerar en annan typ av bebyggelse. Dessutom består området nästan enbart av 

bostäder vilket borde påverka flödet av människor.  

 

Figur 13. Figuren visar dels en karta över Fredhäll (Lantmäteriet, 2018), dels en vy över stadsdelen 
(Google Earth, u.d.).  

Stadsdelarnas täthet 
I detta avsnitt analyseras de olika stadsdelarnas täthet med hjälp av de olika 

täthetsmåtten som presenterades i teoridelen, därefter analyseras, jämförs och tolkas 

resultaten i sin helhet i avsnitten resultat och analys.  

Antaganden och metod 

Eftersom rapporten framförallt studerar vilka olika typer av täthetsmått som finns och 

hur dessa kan användas i praktiken snarare än att göra noggranna uträkningar görs en 

hel del förenklingar. Beroende på vilken typ av täthetsmått som används studeras olika 

stora ytor, en på kvartersnivå och en på stadsdelsnivå för respektive stadsdel. För varje 

stadsdel har tre kvarter valts ut för att representera stadsdelens bebyggelse på 

kvartersnivå. För att se vilka kvarter som valts för respektive stadsdel se Bilaga 1. Mer 

detaljerade beskrivningar över vilka antaganden som gjorts inom varje mätning finns 

under respektive rubrik.  

Fysisk täthet 

Den fysiska tätheten inom varje stadsdel har studerats genom att undersöka korsnings-

tätheten, exploateringstalen samt var bebyggelsen placeras i bebyggelsediagrammet 

enligt spacemate. Nedan beskrivs hur mätningarna gått till. Resultatet från varje 

mätning finns dels löpande i text, dels i en sammanfattande tabell i avsnittet resultat. 

Andel offentlig plats 

Andelen offentlig plats studerades på stadsdelsnivå. Det som räknades som offentlig 

mark var torg och parker, alltså inte gator och trottoarer. Stadsdelen Storkyrkan utgörs 

av flera gågator, dessa har alltså inte räknats med som offentlig plats. Kartan som 

användes var lantmäteriets karta över stadsdelarna. Resultatet presenteras i tabellen 

nedan (se Tabell 1).  
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Tabell 1. Tabellen visar resultatet från mätningen över andel offentlig platsmark inom respektive 
stadsdel.  

 Andel offentlig mark 

Storkyrkan 0,09 

Kungsholm 0,15 

Fredhäll 0,47 

 

Exploateringstal  

Inom varje stadsdel räknas exploateringstalen ut för tre kvarter, markerade i Bilaga X, 

enligt metoden som presenteras i teoridelen. Därefter räknades ett genomsnittligt 

exploateringstal ut utifrån de tre värdena. Detta tal representerar stadsdelens 

exploateringstal för ett kvarter (se Tabell 2). Antalet byggd area inom kvarteret 

räknades ut med hjälp av lantmäteriets mätfunktion i deras kartsökning (Lantmäteriet, 

2018). Avståndet avrundades till närmsta heltal då det var svårt att uppnå exakta 

mätningar. Inom kvartersmarken räknas trottoar med, men inte gata. För att 

identifiera antalet våningar användes Google Earth. Då takfönster kunde identifieras 

räknades taket som ett våningsplan, annars räknades inte tak med som ett 

våningsplan.  

Tabell 2. Tabellen visar BTA [m2], våningssnitt, kvartersmark [m2] samt exploateringstal för 
kvarteren inom respektive stadsdel. Det totala våningssnittet och exploateringstalet för varje stadsdel 
är fetmarkerade.  

 BTA  Våningssnitt Kvartersmark  Exploateringstal  

Storkyrkan     
Kvarter 1 3271,2 4,7 726 4,5 
Kvarter 2 10 800 5 2400 4,5 
Kvarter 3 3676,5 4,5 936 4,0 

Totalt  4,7  4,3 

Kungsholm     

Kvarter 1 28 608 6 8976 3,2 
Kvarter 2 3 001 

6,5 
5,5 8550 3,5 

Kvarter 3 3 215 5,5 6 14 443 2,2 

Totalt  5,8  3,0 

Fredhäll 
 

 
  

Kvarter 1 18 035 4,6 7930 2,3 

Kvarter 2 9345 5 3720 2,5 
Kvarter 3 35 229 6,3 19 635 1,8 

Totalt  5,3  2,2 

 

Spacemate 

För att se var de olika stadsdelarnas bebyggelse placerar sig i spacematediagrammet 

används värden som räknats fram i föregående mätning. FSI motsvarar, som tidigare 

nämnt, exploateringstalen för kvartersmarken och L är antal våningar området har. 

Nedan presenteras spacematediagrammet med stadsdelarna markerade (se Figur 14).  
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Figur 14. Figuren visar spacematediagrammet där de markerade områdena symboliserar olika 
morfologiska bebyggelsetyper utifrån de olika faktorerna FSI, L, OSR och GSI. För att se mer specifika 
beskrivningar, se Figur 5. Den röda markeringen visar var Fredhäll placerar sig i diagrammet, den 
gröna symboliserar Kungsholm och den blå Storkyrkan.  

Flödestäthet 

Flödestätheten hos de olika stadsdelarna har studerats genom att räkna ut andel 

offentlig mark, antal aktiviteter samt befolkningstätheten. Nedan beskrivs hur 

mätningarna gått till samt vilka antaganden och förenklingar som gjorts. Resultaten 

presenteras dels löpande, dels sammanfattade i avsnittet resultat.  

Korsningstäthet  

Korsningstätheten mättes genom att räkna samtliga korsningar som kunde urskiljas 

inom respektive stadsdel. Som nämnts i teorin definieras en korsning som en punkt 

där minst tre gator möts. Den kartan som användes för varje stadsdel är samma som 

kan ses i avsnittet kring stadsdelar (se Figur 11, 12 och 13). Antalet korsningar delades 

därefter med områdets area för att få ut en korsningstäthet, det vill säga antal 

korsningar per hektar (se Tabell 3). 

Tabell 3. Tabellen presenterar antal korsningar, arean [hektar] samt korsningstätheten [per hektar] 
för respektive stadsdel. 

Stadsdel Antal korsningar Area (ha) Korsningstäthet  

Storkyrkan 158 42 3,76 

Kungsholm 105 107 0,98 

Fredhäll 23 38 0,61 

 

Aktiviteter som genererar flöden 

De aktiviteter som studerades var dels service, såsom butiker, caféer och restauranger, 

dels mängden kollektivtrafiklinjer. Mängden service i området räknades på 

kvartersnivå. Mätningen gick till på så sätt att varje butik/café/restaurang inom 

kvarteren räknades för att sedan divideras med kvarterens area, för att få ett tal per 

hektar. Mängden service identifierades med hjälp av Google Maps karta (Google, 

2018). Tabellen nedan presenterar resultatet (se Tabell 4). 
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Tabell 4. Tabellen presenterar resultatet från mätningen av andel aktivitet i respektive stadsdel. 
Aktiviteten anges i antal butik/café/restaurang per hektar. 

 Aktivitet  

Storkyrkan 51,70 

Kungsholm 11,89 

Fredhäll 0,96 

 

Kollektivtrafiklinjerna räknades inom varje stadsdel. Det som räknades var 

tunnelbanelinjer, busslinjer och nattbusslinjer. Antalet linjer dividerades sedan med 

den totala landytan för respektive stadsdel, för att få ett värde som beskrev 

kollektivtrafiklinjer per hektar. Tabellen nedan presenterar resultatet (se Tabell 5). 

Tabell 5. Tabellen presenterar resultatet från mätningen av andel kollektivtrafiklinjer per hektar för 
respektive stadsdel.  

 Kollektivtrafiklinjer 

Storkyrkan 39,39 

Kungsholm 3,75 

Fredhäll 0,96 

 

Befolkningstäthet 

Då befolkningstätheten för de olika stadsdelarna räknades ut togs både boende och 

arbetande befolkning med. Data är hämtad från Stockholms Stads detaljerade 

områdesstatistik och är uppdaterad den 31 december 2017 (Stockholms stad, 2017). 

Därefter dividerades respektive antal med landarealen för varje stadsdel för att få fram 

befolkning per hektar. Samtliga resultat presenteras i tabellen nedan (se Tabell 6).  

Tabell 6. Tabellen anger antal boende [per hektar], antal arbetande [per hektar] samt befolknings-
tätheten [per hektar] för respektive stadsdel. Befolkningstätheten är avrundad till närmsta heltal.  

 Boende  Arbetande  Befolkningstäthet 

Storkyrkan 75,55 266,40 342 

Kungsholm 187,88 211,89 400 

Fredhäll 139,61 17,32 157 

 

Upplevd täthet 

Eftersom den upplevda tätheten är mycket individuell baseras denna del på egna 

observationer. Observationerna är och försöker inte heller vara objektiva eftersom den 

upplevda tätheten till stor del baseras på individuella faktorer. Som nämns i teorin ger 

en sådan entydig uppfattning inte en helt rättvis bild av hur områdenas respektive 

täthet upplevs i sin helhet, vilket också måste tas hänsyn till i resultatet. För denna 

studie studerades stadsdelarnas upplevda täthet framförallt för att få en uppfattning 

om och förståelse för hur det går att analysera en stadsdels upplevda täthet utifrån 

olika aspekter, snarare än att ge en objektiv bild av den upplevda tätheten i respektive 

område.  
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De olika stadsdelarna studeras utifrån fyra aspekter; service, offentliga rum, 

bebyggelsen och flödet. För att få en uppfattning hur den upplevda tätheten bedöms 

för de olika aspekterna ges en kort beskrivning kring detta nedan.  

Service studeras genom att dels få en uppfattning om hur mycket service området 

upplevs ha, dels var denna finns lokaliserad i stadsdelen. Exempelvis längst vilka gator 

den största delen av servicen finns och vad det är för typ av service, såsom café, butik 

eller liknande. Det offentliga rummet studeras utifrån hur stor del av stadsdelen som 

upplevs bestå av offentliga rum, vilka platser som upplevs som tillgängliga för besökare 

samt användningen av dessa. Det kan ses genom exempelvis hur många som befinner 

sig i parker eller på torg, hur många offentliga platser som går att identifiera samt 

storleken av dessa. Bebyggelsen studeras utifrån hur den upplevs ligga i förhållande till 

omgivande bebyggelse och gata, hur ljuset samt hur ljudet är. Exempelvis om det är 

mycket störande trafik från närliggande gator eller motorleder, hur höga husen 

upplevs vara eller hur breda gatorna är. Flödet studeras genom att se hur mycket 

människor som rör sig i området, på vilka platser och vad de gör. Det sistnämnda syftar 

till vilken typ av aktivitet människorna verkar utöva genom att studera om de är i 

rörelse (på väg någonstans) eller står still på en plats (exempelvis sitter i en park eller 

på ett café).  

Besöket av stadsdelarna gjordes vid lunchtid måndagen den 14 maj 2018.  
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Storkyrkan 

Upplevelsen av stadsdelen utifrån de olika aspekterna presenteras med hjälp av Tabell 

7 samt bilderna i Figur 15.  

 

Figur 15. Figuren visar bilder från stadsdelen Storkyrkan vid platsbesöket måndagen den 14 maj 2018, 
lunchtid. Den översta raden visar bilder från Stortorget och en av de större gatorna, dessa 
representerar de offentliga platserna i stadsdelen. Bilderna på den mellersta raden visar några av de 
större gatorna samt servicen där. Från bilderna framkommer både det stora flödet människor samt 
det stora antalet butiker längs gatan Den nedre raden visar bilder från några mindre gator och 
gränder, där det framkommer hur tätt husen står samt att det inte är särskilt mycket människor eller 
service längs dessa gator. 
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Tabell 7. Tabellen innehåller egna åsikter från platsbesöket av stadsdelen Storkyrkan, lunchtid 
måndagen den 14 maj 2018, utifrån de olika kategorierna service, offentliga rum, bebyggelse samt 
flöde. Observera att det är individuella åsikter och inte nödvändigtvis den rätta bilden av stadsdelens 
täthet.  

 Upplevelse 

Service Det var mycket service i området med många små butiker som 
framförallt låg längst de större gatorna, som exempelvis 
Västerlånggatan. Jämför bilderna på den mellersta raden med den 
nedersta i figuren för att se skillnaden på gator med och utan service.  
 

Offentliga 
rum 

Det var inte mycket offentlig platsmark utöver gatorna, utan mest 
torg. Om man som besökare vill slå sig ner sker detta vid någon 
restaurang eller café snarare än i ett av de offentliga rummen. Många 
gågator gör att stora delar känns tillgängliga för fotgängare och 
cyklister, men inte för att slå sig ner. Bilderna i den översta raden i 
figuren visar några av de offentliga rummen i området. 
 

Bebyggelse Bebyggelsen upplevs som mycket tät eftersom gatorna är smala och 
många av husen ligger mycket tätt. Vissa gränder är bara någon meter 
breda. På grund av att husen ligger så tätt är det inte så ljust i 
gaturummet. Området känns ganska lugnt eftersom det inte är så 
mycket bilar som rör sig där, man hör inte något direkt buller. 
Bilderna längst ner i figuren visar förhållande mellan gatubredd och 
hushöjd, samt det begränsade ljusinsläppet.  
 

Flöde Det rör sig mycket människor i stadsdelen, framförallt på de större 
gatorna med mycket service. I gränder och mindre gator är flödet 
betydligt mindre. Det är framförallt till fots man rör sig i området, 
mycket få bilar och cyklar. Den mittersta raden i figuren visar flödet 
på en av de större gatorna i stadsdelen. Den nedersta raden visar 
flödet i några av de mindre gatorna.  
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Kungsholm 

Upplevelsen av stadsdelen utifrån de olika aspekterna presenteras med hjälp av Tabell 

8 nedan samt bilderna i Figur 16.  

 

Figur 16. Figuren visar bilder från platsbesöket av stadsdelen Kungsholm måndagen den 14 maj 2018, 
lunchtid. Den övre raden visar dels en mindre trafikerad tvärgata, med avsaknad av service och 
människor. Dels en större gata där andel människor och service är betydligt högre. Den mellersta 
raden visar bilder från stadsdelens offentliga platser, som är väl besökta. Den nedre raden visar 
exempel på hur bebyggelsen ser ut i stadsdelen. Stadsdelen har både bredare, mer trafikerade gator 
och smalare bakgator. Husen står placerade dels i kvartersstruktur, dels som rader längst Norr 
Mälarstrand.  
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Tabell 8. Tabellen innehåller egna åsikter från platsbesöket av stadsdelen Kungsholm, lunchtid 
måndagen den 14 maj 2018, utifrån de olika kategorierna service, offentliga rum, bebyggelse samt 
flöde. Observera att det är individuella åsikter och inte nödvändigtvis den rätta bilden av stadsdelens 
täthet. 

 Upplevelse 

Service Bottenvåningarna längs de lite större gatorna, såsom Fleminggatan, 
innefattade service av olika slag. I bottenvåningarna längst de mindre 
gatorna fanns olika företagslokaler och bostäder. Den övre raden i 
figuren visar både en lugnare bakgata och service längst 
Fleminggatan. 
 

Offentliga 
rum 

Stadsdelen har flera offentliga rum där man som besökare i området 
kan vistas i, vilket många också upplevdes göra. Strandpromenaden 
vid Norr Mälarstrand var mycket folkrik, men även parkerna vid 
Kungsholmstorg och Rådhuset upplevdes ha många besökare. Den 
mellersta raden i figuren visar bilder från offentliga rum i stadsdelen.  
 

Bebyggelse Byggnaderna var ganska höga och gatorna breda, ändå upplevs 
stadsdelen som tät då det inte finns mycket obebyggd mark i området. 
De breda gatorna gör att stadsdelen upplevs ha mycket ljus. Det är 
mycket buller från bilar och andra fordon. Den nedersta raden i 
figuren visar bilder på bebyggelsen samt husens höjd i förhållande till 
gata.  
 

Flöde Många människor rörde sig i stadsdelen. Både restauranger, caféer 
och butiker upplevdes välbesökta. Vid de större gatorna samt i de 
offentliga rummen rörde sig mycket folk. Det var mycket bilar och 
cyklister i området. Bilderna i figuren visar på mycket folk längst 
Flemminggatan samt längst strandpromenaden vid Norr 
Mälarstrand.  
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Fredhäll 

Upplevelsen av stadsdelen utifrån de olika aspekterna presenteras med hjälp av Tabell 

9 samt bilderna i Figur 17 nedan. 

 

Figur 17. Figuren visar bilder från platsbesöket av stadsdelen Fredhäll måndagen den 14 maj 2018, 
lunchtid. Den övre raden visar bilder från några av områdets offentliga platser samt hur husen står 
placerade mitt i grönskan. Den mellersta raden visar områdets service, vilken är mycket begränsad, 
med enbart någon frisör och några få caféer. Den nedersta raden visar bilder på de breda gatorna i 
stadsdelen samt husens placering i förhållande till gatan. Den första bilden på den nedersta raden är 
på Rålambshovsvägen, den största och mest trafikerade gatan i stadsdelen. Samtliga bilder visar att 
stadsdelen inte har mycket människor i rörelse vid lunchtid en vardag.   
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Tabell 9. Tabellen innehåller egna åsikter från platsbesöket av stadsdelen Fredhäll, måndagen den 14 
maj 2018, utifrån de olika kategorierna service, offentliga rum, bebyggelse samt flöde. Observera att 
det är individuella åsikter och inte nödvändigtvis den rätta bilden av stadsdelens täthet. 

 Upplevelse 

Service Stadsdelen har nästan ingen service. Den service som finns är några 
caféer, restauranger och frisörer. Dessa är utplacerade på lite olika 
gator i området. Den mellersta raden i figuren visar två bilder på 
servicen i området.  
 

Offentliga 
rum 

De offentliga rummen är många, det upplevs snarare som att 
bebyggelsen befinner sig i det offentliga rummet än tvärt om. 
Stadsdelen har mycket grönska och många parker, inga direkta torg. 
Den största parken består av en stor öppen yta som inte ger någon 
direkt känsla av täthet. Den övre raden i figuren visar tre bilder på 
offentliga rum i stadsdelen.  
 

Bebyggelse Det upplevs otydligt var gränsen mellan privat och offentlig mark går 
eftersom husen ligger fritt placerade. Det är stora avstånd mellan 
husen, och stadsdelen upplevs inte som direkt tät med bebyggelse. 
Gatorna är ganska stora och breda. Stadsdelen upplevs som mycket 
ljus och buller hörs från omgivande stadsdelar samt Tranebergsbron 
och Essingeleden. Den nedersta raden i figuren visar bilder på de 
breda gatorna samt husens placering i förhållande till gata och 
varandra.  
 

Flöde Stadsdelen upplevdes som mycket folktom och det var inte heller 
många bilar som rörde sig i området. Samtliga bilder i figuren visar 
att det inte var många människor i rörelse.  
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Resultat  
I Tabell 10 nedan presenteras resultaten från mätningarna av den fysiska tätheten samt 

flödes-tätheten i stadsdelarna. Dessutom presenteras UN Habitats rekommenderade 

värden för de mätningar där rekommendationer fanns.   

Tabell 10. Tabellen visar ett sammanställt resultat utifrån mätningarna som gjort i fallstudien. De 
värden som var tätast utifrån mätningarna är markerade med rött, de näst tätaste med gult och de 
minst täta med grönt. För andel offentlig mark är den stadsdel med störst andel som betraktas som 
tätast utifrån det perspektivet. De rekommenderade värdera från UN Habitat visas i kolumnen längst 
till höger. Den nedersta raden visar en klassificering av den stadsdel jag upplevde som tätast. 
Korsningstätheten, andel aktivitet, kollektivtrafiklinjer samt befolkningstäthet anges per hektar. 

 Storkyrkan Kungsholm Fredhäll Rekommenderade 
värden 

Andel offentlig 
mark 

0,09 0,15 0,47 Minst 0,15 

Exploateringstal 4,3 3,0 2,2 2,0 

Korsningstäthet  3,76 0,98 0,61 1,5  

Aktivitet 51,70 11,89 0,96 - 

Kollektivtrafiklinjer 39,39 3,75 0,96 - 

Befolkningstäthet 342 400 157 150 

Upplevd täthet 2 3 1 - 

 

Även spacematediagrammet presenteras igen då det analyseras i avsnittet analys.  

 

Figur 18. Figuren visar spacematediagrammet där de markerade områdena symboliserar olika 
morfologiska bebyggelsetyper utifrån de olika faktorerna FSI, L, OSR och GSI. För att se mer specifika 
beskrivningar, se Figur 5. Den röda markeringen visar var Fredhäll placerar sig i diagrammet, den 
gröna symboliserar Kungsholm och den blå Storkyrkan.  
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Analys 

 
Resultaten från fallstudien analyseras i detta avsnitt utifrån följande frågor: 

• Vilken stadsdel var tätast utifrån de olika måtten? 

• Hur skiljer sig de olika dimensionernas mått åt?  

• Stämmer den upplevda tätheten med resultaten från den fysiska tätheten och 

flödes-tätheten? 

• Hur förhåller sig resultaten till UN Habitats rekommenderade värden? 

• Hur förhåller sig de olika stadsdelarna till spacematediagrammet? 

Vilken stadsdel var tätast utifrån de olika måtten? 

Som går att avläsa från Tabell 10 var Storkyrkan klart tätast. Dock hade Kungsholm en 

högre befolkningstäthet samt en högre upplevd täthet.  

Hur skiljer sig de olika dimensionernas mått åt?  

Först och främst skiljer sig måtten åt rent resultatmässigt. Den fysiska tätheten samt 

flödestäthetens mått är ganska lika, eftersom de båda studerar den byggda staden 

utifrån olika aspekter och sedan får ut faktiska värden som går att jämföra. Den 

upplevda tätheten baseras också till stor del på faktorer i den byggda miljön, men 

intrycken är mycket individuella och därmed också resultatet. Det finns alltså en stor 

skillnad i vilket typ av resultat de olika måtten ger. 

För det andra skiljer sig metoderna åt. Den fysiska tätheten och flödestätheten räknar 

på faktiska fysiska exempel utifrån olika aspekter, medan den upplevda tätheten 

bygger på en individs känsla och upplevelse av bebyggelsen, alltså en enskild åsikt. Den 

fysiska tätheten och flödestätheten räknas med andra ord fram genom kvantitativa 

metoder, vilket inte den upplevda gör.  

Stämmer den upplevda tätheten med resultaten från den fysiska tätheten och flödestätheten? 

Utifrån de olika aspekterna (service, offentliga rum, bebyggelse och flöde) stämde de 

framräknade resultaten från den fysiska tätheten samt flödestätheten överens med den 

upplevda tätheten. Däremot upplevdes Kungsholm som den tätaste stadsdelen, vilket 

skiljer sig från de framräknade resultaten där Storkyrkan var den stadsdel som hade 

störst uppvisad täthet (se Tabell 10).  

Hur förhåller sig resultaten till UN Habitats rekommenderade värden? 

För andel offentlig platsmark låg både Kungsholm och Fredhäll inom 

rekommendationen minst 15 procent, medan Storkyrkan låg långt under med endast 

9 procent. Fredhäll hade dock en mycket hög andel offentlig platsmark på 47 procent 

(se Tabell 10). 

Exploateringstalet för samtliga stadsdelar låg över det rekommenderade värdet vilket 

var 2,0, där Fredhäll låg närmast med 2,2. Storkyrkans exploateringstal var över det 

dubbla av det rekommenderade värdet, nämligen 4,3 (se Tabell 10).  

För korsningstätheten var det ingen stadsdel som låg särskilt nära det 

rekommenderade värdet på 1,5 korsningar per hektar. Storkyrkan låg långt över, med 

3,76 korningar per hektar. Kungsholm och Fredhäll låg under det rekommenderade 

värdet, med 0,98 respektive 0,61 korsningar per hektar (se Tabell 10).  
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För befolkningstätheten låg samtliga stadsdelar över det rekommenderade värdet på 

150 personer per hektar. Fredhäll låg närmast, med 157 personer per hektar. Det högsta 

värdet hade Kungsholm på 400 personer per hektar, vilket är långt över det 

rekommenderade värdet. Storkyrkan hade 342 personer per hektar, vilket även det är 

långt över det rekommenderade värdet (se Tabell 10). 

Hur förhåller sig stadsdelarna till spacematediagrammet? 

Storkyrkan placerar sig någonstans mellan de morfologiska bebyggelsetyperna F och 

G enligt mätningarna, vilket motsvarar medelhöga hus i kombinerad utbredning 

respektive medelhöga hus med gårdsplan. Detta stämmer ganska bra med verkligheten 

eftersom utbredningen faller in under kategori G, men husen är inte riktigt så höga att 

de placerar sig högt i denna kategori.  

Kungsholm hamnar inom kategori F, alltså medelhöga hus i kombinerad utbredning. 

Detta stämmer bra in på stadsdelens bebyggelse eftersom vissa kvarter är mer öppna 

och andra slutna.  

Fredhäll hamnar någonstans mellan E och F enligt mätningarna, vilket motsvarar 

medelhöga hus i längor respektive medelhöga hus i kombinerad utbredning. Detta 

stämmer delvis med verkligheten eftersom stadsdelen innefattar medelhöga hus i 

längor, dock är majoriteten av husen fristående hus. Utifrån de morfologiska 

bebyggelsetyper som diagrammet visar är det dock E som antagligen stämmer in bäst 

på Fredhälls bebyggelse eftersom det inte finns någon kategori med fristående 

medelhöga hus.  
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Diskussion 
 

Diskussionen inleds med att svara på frågeställningarna utifrån resultaten och teorin. 

Sedan diskuteras resultatet, analysen och metoden av fallstudien, vidare studier kring 

täthet samt begreppet tät stads betydelse i ett större perspektiv. Diskussionen avslutas 

med rapportens slutsatser.  

Frågeställningar 

Vad menas med en tät stad?  

En tät stad kan ha flera betydelser beroende på vad det är som avses. Exempelvis kan 

det handla om täthet mellan husen, det vill säga hur tätt byggnaderna står. En annan 

betydelse kan vara tätheten eller avstånden mellan olika aktiviteter eller service man 

vill åt i en stad, som till exempel närhet till arbetsplats, mataffär eller kollektivtrafik. 

En tredje betydelse kan vara mängden människor i en stad, det vill säga hur tätt 

människor befinner sig i förhållande till varandra. Sammanfattningsvis kan en tät stad 

alltså innebära flera saker beroende på vem man frågar och vad man avser, men i grund 

och botten handlar det om hur olika nära olika komponenter i staden befinner sig till 

varandra.  

Finns det flera perspektiv på täthet? 

Utifrån rapporten går det att se att det finns flera perspektiv på täthet. Indelningen av 

täthet i de tre dimensioner som gjordes i teorin är bara ett exempel. Beroende på vad 

som studeras (plats, flöde, tillgänglighet) och utifrån vilken synvinkel det studeras 

(upplevelse, kvantitativt, erfarenheter, sociala sammanhang, hållbarhet) kan tätheten 

ses från en mängd olika perspektiv.  

Det går också att se detta för den upplevda tätheten där det blev olika resultat då jag 

kollade på respektive perspektiv var och en för sig och som en helhet. Exempelvis 

upplevdes Fredhäll i sin helhet som tät, även fast service, bebyggelse och flöde för sig 

inte upplevdes som särskilt tätt.  

Hur kan en stads täthet mätas? 

Som det går att utläsa från teorin och fallstudien går det att mäta en stads täthet på 

flera olika sätt. Exempelvis kan man studera bebyggelsen i ett kvarter med ett enklare 

mått genom att undersöka ett kvarters exploateringstal, eller så går det att kombinera 

flera mått, som spacemate, och placera in bebyggelsen i olika kategorier. Täthet kan 

också mätas i andel befolkning, det vill säga hur många som bor och verkar i en stad. 

Dessutom kan täthet mätas utifrån individuella upplevelser, där olika personer kan ha 

olika uppfattning om vad som är tätt.  

Det finns alltså flera sätt att mäta täthet, där inget anses som mer eller mindre korrekt. 

För att få en mer översiktlig uppfattning över en stadsdel eller en stads täthet krävs 

dock flera olika typer av mätningar för att bilden ska bli så korrekt och enhetlig som 

möjligt.    

Åsikter kring resultat och analys 

Resultaten från mätningarna anses överlag rimliga. Tätheten var generellt sett högst 

för Storkyrka, medel för Kungsholm och lägst för Fredhäll. Detta stämmer bra överens 

med vad man kan tro om tätheten genom att bara studera stadsdelarna utifrån kartor.  
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Ett av de resultat som stack ut var att befolkningstätheten per hektar var betydligt 

större i Kungsholm än i Storkyrkan. Det kan bero på att det är större lokaler eller 

lägenheter i Storkyrkan eller att det bor fler personer per lägenhet i Kungsholm. 

Resultatet kan också bero på att det är betydligt fler butiker i Storkyrkan, vilket tar upp 

plats och ger utslag på befolkningstätheten.  

Även hur begränsningarna gjorts kan ha påverkat resultatet, som MAUP indikerar. 

Eftersom inte stadsdelarna enbart består av kvartersmark är nog siffror som är 

framräknade utifrån kvartersmarken lite större än i verkligheten, exempelvis mängden 

service. Dock kan man tolka dessa resultat som ett snitt för kvartersmarken i området 

istället för ett resultat för hela stadsdelens landyta.  

I teorin nämndes att det fanns en stark korrelation mellan befolkningstätheten och 

exploateringstalet. Då jag studerar resultaten verkar detta stämma ganska väl för 

Storkyrkan och Fredhäll, men inte för Kungsholm. Vad detta kan bero på är svårt att 

säga. Det kan antingen vara något typ av mätfel eller så kan det bero på att det inte är 

någon faktor inom stadsdelen som gör att det inte uppstår en korrelation mellan 

befolkningstätheten och exploateringstalet för Kungsholm. Detta skulle exempelvis 

kunna vara att man bor trängre i stadsdelen än i vanliga fall.  

I förhållande till de rekommenderade värdena är den framräknade tätheten, som 

tidigare nämnt, mycket högre för många resultat. Detta kan bero på att beräkningarna 

som gjorts var mycket grova, vilket kan ha påverkat resultatet. Det kan också bero på 

att stadsdelarna som mättes var väldigt täta. Intressant är att Fredhäll som utifrån 

kartan inte ser så tät ut placerar sig väldigt bra i förhållande till de rekommenderade 

värdena.  

Det kan vara svårt att avgöra om resultaten är rimliga eller inte eftersom det inte finns 

något värde som är rätt eller fel då man mäter täthet. Dock gick det att enligt spacemate 

se ungefär om resultatet stämde med bebyggelsetypen eller inte, vilket den gjorde 

någorlunda för samtliga fall. Detta kan indikera att exploateringstalet och 

våningssnittet stämmer för de olika stadsdelarna, eftersom det var dessa mätningen 

utgick ifrån.  

För den upplevda tätheten var det intressant att Fredhäll upplevdes så pass tätt som 

den gjorde, eftersom stadsdelen utgörs av så stor andel offentlig platsmark. Detta är 

antagligen en egen upplevelse och åsikt då många nog skulle anse att stadsdelen inte 

är särskilt tät. Däremot låg de uträknade värdena nära UN Habitats rekommenderade 

värden för hållbar täthet i en stad, vilket kan indikera att stadsdelen är ganska tät. Som 

nämns i teorin är täthet relativ, och jämfört med en mindre ort eller landsbygd är det 

betydligt tätare i Fredhäll. Dock är Fredhäll inte alls särskilt tät om stadsdelen jämförs 

med Storkyrkan eller Kungsholm.  

Kritik kring metod 

Rapporten använder sig enbart av ett begränsat antal teorier kring täthet. Detta medför 

att endast ett visst antal mått används för att undersöka stadsdelarna i denna rapport. 

Däremot används olika typer av mätningar från olika forskningsområden, vilket ger en 

bredare bild av stadsdelarnas täthet.  
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Områdena som valdes ligger alla i Stockholms innerstad. För att undersöka täthet ur 

ett bredare perspektiv hade det kanske varit bättre att ta områden i olika städer för att 

få en internationell bild och se eventuella skillnader mellan länder. Dock valdes just 

stadsdelarna i denna rapport för att de geografiska förutsättningarna och mängden 

människor skulle vara någorlunda lika.  

Någonting som kan ha påverkat resultaten är, som tidigare nämnt, Modified Area Unit 

Problem (MAUP). Det som kan ha påverkat är framförallt valen av kvarteren i 

respektive stadsdel (se Bilaga 1). Både Storkyrkan och Kungsholm innehåller 

institutionsbyggnader som inte blir representerade av de valda kvarteren. Dock är det 

framförallt kvartersstrukturen som undersöks i den här rapporten, vilket gör att dessa 

inte tas med. Hade en speciell byggnad tagits med, som exempelvis Rådhuset i 

Kungsholm eller Slottet i Storkyrkan, hade detta enbart varit representativt för ett 

kvarter i hela stadsdelen, medan de kvarter som valdes liknade flera andra kvarter. 

Dock kan det ha påverkat resultatet av befolkningstätheten eftersom det inte bor 

särskilt många i Slottet, men Slottet i sig tar upp en stor yta av stadsdelen.  

Självklart hade även mätningarna kunnat gjorts mer noggranna genom mer exakta 

verktyg och ha med fler kvarter i beräkningarna, eller till och med räkna ut varje 

byggnad inom respektive stadsdel. Dock gick den här rapporten ut på att snarare 

undersöka verktygen och testa dessa än att få exakta värden av stadsdelarnas täthet.  

Den upplevda tätheten undersöks bara utifrån en persons, mitt egna, perspektiv. Detta 

medförde att det inte går att dra några direkta slutsatser från resultaten. Här hade 

kanske fler personer fått vara med för att få en bredare och mer rättvis bild av hur de 

olika stadsdelarna upplevs. Exempelvis hade en större grupp kunnat besöka platsen 

och fått observera tätheten utifrån de olika aspekterna för att sedan få en bredare 

bedömning. Eventuellt skulle man kunna genomföra intervjuer för att få fler 

uppfattningar om stadsdelarnas täthet.  

Dessutom gjordes besöket av stadsdelarna endast en gång. För att undersöka den 

upplevda tätheten på ett noggrannare sätt hade det varit bra med platsbesök dels vid 

olika tider under dygnet, dels både helg och vardag. Exempelvis hade kanske Fredhäll 

upplevts som mycket tätare med människor under helgen eller kvällen eftersom 

stadsdelen till stor del bestod av bostäder.  

Vidare frågeställningar och den täta staden utifrån ett större perspektiv 

Som nämns i inledningen är att den täta staden något som eftertraktas i dagens 

stadsbyggnad. Det man kan fråga sig är vilken typ av täthet som efterfrågas och varför. 

Det finns såklart fördelar med att bygga tätt för att slippa transportera sig långa 

sträckor och för att samla aktiviteter och kvaliteter på samma ställe, men att bygga tätt 

säkrar nödvändigtvis inte detta. Stockholm är bara ett exempel på en stad där trängseln 

ökar och antalet restimmar till jobbet likaså. Om verkligheten ser ut så blir väl staden 

på ett sätt mer gles än tät? 

Dessutom är användandet av begreppet tät stad intressant att studera. I olika 

dokument, såsom Boverkets Rätt tätt eller SKL:s Förtätning av städer – trender och 

utmaningar, får jag känslan av att begreppet används mer som ett verktyg eller en 

kvalitet än ett mått. Å ena sidan kan täthet ses som en kvalitet då en upplevd täthet ger 
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en slags stadskänsla, å andra sidan är denna mycket individuell och kanske inte en 

direkt mätbar kvalitet. 

En annan intressant frågeställning är kopplingen mellan täthet och hållbarhet, som 

också nämndes i inledningen. Som Churchman säger finns det ingen direkt fakta kring 

huruvida en tät stad är hållbar eller inte, ändå finns både mått och rekommendationer 

kring hur tät en stad ska vara för att den ska vara hållbar (Curchman, 1999). Frågan är 

om en tät stad ger garanti för en bra och hållbar stad? Vilken typ av hållbarhet syftas 

till? 

Slutsats  

Vad menas då med täthet i stadsmiljö, och på vilka sätt kan en stads täthet mätas? 

Utifrån rapportens teori och resultat framkommer det att en stads täthet är ett 

mångsidigt begrepp som kan innebära allt från hur nära byggnader står varandra till 

hur många människor som rör sig i ett område. Denna täthet kan mätas på flera olika 

sätt, allt från en mycket konkret korsningstäthet till en mer diffus upplevd täthet. För 

att få en mer rättvis bild av en stads eller ett områdes täthet måste man nog undersöka 

tätheten utifrån flera dimensioner, som exempelvis fysisk täthet, flödestäthet och 

upplevd täthet.  

Rapportens slutsats är således att det inte existerar någon entydig definition av vad 

som menas med en tät stad, utan att det kan syfta till flera olika typer av tätheter som 

går att mäta med hjälp av diverse metoder. Så, innan man ger sig in på att tala om en 

tät stad eller förtätning kan det vara en god idé att specificera vilken typ av täthet man 

menar. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1.  
Bilagan visar kartor över stadsdelarna Storkyrkan, Kungsholm och Fredhäll. I kartorna 

är de kvarter som användes vid beräkningarna markerade.  

 

Karta över Storkyrkan från Lantmäteriet (Lantmäteriet, 2018). De kvarter som användes vid 
beräkningarna är markerade i rött. 
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Karta över Kungsholm från Lantmäteriet (Lantmäteriet, 2018). De kvarter som användes vid 
beräkningarna är markerade i rött. 
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Karta över Fredhäll från Lantmäteriet (Lantmäteriet, 2018). De kvarter som användes vid 
beräkningarna är markerade i rött. 
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