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SAMMANFATTNING 
Studien har använt sig av nätverksanalyser med teorier av space syntax för att undersöka närhet och 
tillgänglighet till fotbollsplaner i Nacka kommun, Stockholms län. Även har teorier om effekterna av 
närhet till idrottsplatser använts för att belysa relationen mellan tillgänglighet och hälsa.  
 
Studien vill i huvudsak utreda tillgängligheten till befintliga fotbollsplaner för barn och ungdomar i 
åldrarna 7 till 20 år i Nacka kommun. Detta har gjorts genom analyser av gång- och cykelnät samt 
kollektivtrafik. Resultaten har använts för att diskutera framtida placeringar av fotbollsplaner. 
 
Studien har identifierat områden som är av mer behov än andra platser i kommunen med avseende 

på närhet- och tillgänglighetsaspekter samt belastning av planerna. Genom analyserna går det att se 

att vissa kommunala riktlinjer och värderingar är i linje med analysens resultat samtidigt som vissa 

områden har ett större behov av fotbollsplaner än vad kommuner ger antydan för.  Resultatet antyder 

att Älta och Sicklaön har det största behovet av fotbollsplaner med avseende på hur många barn och 

ungdomar som har nära till befintliga fotbollsplaner. Områden har pekats ut som potentiella 

fokusområden, men exakt lokalisering saknas. Sicklaön tenderar att ha ett störst behov av mer 

tillgängliga fotbollsplaner då störst expansion av bostäder kommer ske i området. Främst på västra 

Sicklaön. Studien visar att Saltsjöbaden-Fisksätra har minst behov i förhållande till kapacitet och 

området visar även på många goda värden på tillgänglighet på övergripande nivåer. Saltsjö-Boo visar 

på att de har en relativt god kapacitet men dålig tillgänglighet i de norra delarna. Kommunens 

planerade fotbollsplaner i Saltsjö-Boo kan resultera i att områdets närhetsbehov täcks, men 

placeringen får inte stöd baserat på kapacitetsbehov, då området redan har näst minst behov av en 

fotbollsplan.  

Visserligen ska det noteras två saker. För det första, i denna studie har ”bollplaner” (som inte är 

bokningsbara) uteslutits ur analyserna. Dessa är högst relevanta ur en spontanidrottssynpunkt och 

motion för unga. Dessa blir speciellt intressanta när nu diskussioner startat om att göra bollplaner som 

inte är bokningsbar möjliga att boka för organiserad fotboll. För det andra, denna typ av analys går att 

göra för mängder av olika funktioner i staden och inte nödvändigtvis bara fotbollsplaner.  

Sökord  
Space Syntax, Place Syntax Tool, nätverksanalyser, tillgänglighet, närhet, fotbollsplaner, Nacka 

kommun 
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ABSTRACT 
The study aims in examining closeness and accessibility of football pitches in the municipality of 

Nacka, in Stockholm Sweden, with the basis of network analysis and space syntax. The relations 

between accessibility and health are a key standpoints and related theories and previous studies in 

the matter has been discussed. 

The study focusses on existing football pitches in the municipality and how close and accessible these 

are for youths in the age of 7 to 20 years. The pedestrian and bicycling networks as well as public 

transportation road networks are there for examined. As a result, the study has provided suggestions 

for future locations of new football pitches. These locations have been analyzed from closeness and 

accessibility aspects as well as the capacity of the football pitches. The results have similarities to 

previous researches by the municipality, but does also show that some municipal areas are of greater 

need than previous investigations have shown.   

Finally, two aspects must be noted. Firstly, in this study, "ball pitches" (football pitches which are not 

bookable for organized sport) have been excluded from the analyzes. These are highly relevant for 

“spontaneous sport activities” as well as daily exercise for young people. This notion becomes 

relevant though the municipality are discussing to make these non-bookable pitches possible to 

schedule for organized football. Secondly, this type of analysis can be done for a variety of different 

functions in the city and not necessarily just football pitches. 

Keywords 
Space Syntax, Place Syntax Tool, network analysis, accessibility, closeness, football pitches, Nacka 

municipality  
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FÖRORD 
Att enkelt och fritt röra sig till stadens alla funktioner är för mig en grundläggande aspekt för dagens 

och framtiden städer. Allt mer blir nya generationer stillasittande och det är vår uppgift som framtidens 

stadsutformare att göra alla funktioner och platser tillgängliga i den mån som inte hindrar barn och 

ungdomar att kunna vara fysisk aktiva i vardagen. Denna studie har för mig varit inspirerande att 

fortsätta undersöka de möjligheter som finns för att analysera olika stadsrum som finns bland oss. En 

förväntning och strävan finns inom mig att bli allt mer förstående och utbildad i att hantera den 

komplexitet som städers utformning har på det liv vi lever i den.  

Ett stort tack till min handledare Ann Legeby som varit inspirerande och stöttande i mitt arbete samt 

bidragit med mycket material så att denna rapport har kunnat blivit genomförd.  Tack till alla 

inblandade på Planenheten på Nacka kommun som gett mig tillgång till all data och peppat mig i mitt 

arbete. Och tillslut tack till alla, och speciellt dig Emilia, som alltid varit förstående och upplyftande när 

motgångar och framgångar varit som störst.  

Tim Kahlbom  

21 Maj 2018  

  



6 
 

  

Innehållsförteckning 
SAMMANFATTNING ................................................................................................................................ 3 

Sökord.................................................................................................................................................. 3 

ABSTRACT ................................................................................................................................................ 4 

Keywords ............................................................................................................................................. 4 

FÖRORD ................................................................................................................................................... 5 

INLEDNING ............................................................................................................................................... 8 

Med ökad förtätning kommer ökade behov ....................................................................................... 8 

Syfte och mål med studien .................................................................................................................. 9 

Syfte: .............................................................................................................................................. 10 

Frågeställningar ............................................................................................................................. 10 

TEORI ..................................................................................................................................................... 11 

Del 1: Tillgängligheten i en stad ........................................................................................................ 11 

Tillgänglighetens påverkan på hälsa .............................................................................................. 12 

Nacka kommun och tillgänglighet till Fotbollsplaner .................................................................... 13 

Del 2: Att mäta tillgänglighet ............................................................................................................. 16 

Teorin för att mäta tillgänglighet .................................................................................................. 17 

Space syntax .................................................................................................................................. 18 

Metoder inom space syntax .......................................................................................................... 20 

METOD .................................................................................................................................................. 22 

Del 1: Forskningsmetod ..................................................................................................................... 22 

Litteraturstudie .............................................................................................................................. 22 

Intervjuer ....................................................................................................................................... 23 

Nätverksanalyser ........................................................................................................................... 25 

Del 2: Datahantering och utförande ................................................................................................. 26 

Data som används i rapporten ...................................................................................................... 26 

Programvaror som används i rapporten ....................................................................................... 27 

Närhetsanalyser............................................................................................................................. 27 

Befolkning i Nacka kommun .......................................................................................................... 31 

Befolkningsfördelning i nyckelkodsområden ................................................................................ 34 

Hur definieras en fotbollsplan ....................................................................................................... 34 

EMPIRI och ANALYS ............................................................................................................................... 37 

Utbud och placering av fotbollsplaner .............................................................................................. 37 

Rumslig räckvidd – närhet och belastning......................................................................................... 41 



7 
 

Rumslig centralitet – tillgänglighet genom space syntax .................................................................. 45 

Lokal nivå ....................................................................................................................................... 46 

Medelnivå ...................................................................................................................................... 47 

Global nivå ..................................................................................................................................... 49 

Betweenness ................................................................................................................................. 51 

Integration ..................................................................................................................................... 52 

Tematiska analys – kollektivtrafik ..................................................................................................... 56 

RESULTAT............................................................................................................................................... 58 

Kommunperspektivet ........................................................................................................................ 58 

Kommundelsperspektivet ................................................................................................................. 58 

Sicklaön .......................................................................................................................................... 58 

Saltsjö-Boo ..................................................................................................................................... 59 

Saltsjöbaden-Fisksätra ................................................................................................................... 60 

Älta ................................................................................................................................................ 60 

Hur skiljer sig mina resultat från Nacka kommuns planering? .......................................................... 61 

SLUTSATS ............................................................................................................................................... 62 

DISKUSSION ........................................................................................................................................... 63 

Begränsning i resultatet ................................................................................................................ 64 

REFERENSER .......................................................................................................................................... 65 

Litteratur............................................................................................................................................ 65 

BILAGOR ................................................................................................................................................ 68 

Bilaga 1 Befolkningsstatistik .............................................................................................................. 68 

Bilaga 1.1 Sicklaön ......................................................................................................................... 68 

Bilaga 1.2 Saltsjö-Boo .................................................................................................................... 69 

Bilaga 1.3 Saltsjöbaden-Fisksätra .................................................................................................. 70 

Bilaga 1.4 Älta ................................................................................................................................ 71 

 

  



8 
 

INLEDNING 

Med ökad förtätning kommer ökade behov  
I en tid av högkonjunktur och bostadsbrist (Länsstyrelsen Stockholm, 2017) står Stockholm läns 
kommuner inför stora framtida utmaningar. Enligt en rapport från Almström (2017) på uppdrag av 
Stockholm läns landsting bedöms det behövas en årlig tillkomst av 21 700 bostäder i länet för att få 
bukt på bostadsbristen. Men, det är inte bara bostäder som behövs byggas. Med nya bostäder kommer 
ökat behov av skolor, vårdcentraler, arbetsplatser och rekreationsytor med mera som kan erbjuda den 
servicen befolkningen behöver för att leva och trivas i en stad.  
 
En av de ledande strategierna för att lösa bostadsproblemet i regionen är förtätning. Exempelvis kan 
detta ses i den regionala utvecklingsplanen RUFS (2010) då en ”vidareutveckling av en tät region” är 
en av de huvudsakliga utgångspunkterna i strategin för att nå ”Europas mest attraktiva 
storstadsregion”. I den regionala planen anses förtätning dels kunna öka möjligheten till hållbart 
resande men även öka möjligheten för många människor att dela på alla utbud staden erbjuder (RUFS, 
2010). Förtätning som strategi stärks även i en rapport av Boverket (2016) ”Rätt tätt”. Här pointeras 
tydligt att en förtätning med enbart bostäder inte är något att sträva efter, utan en förtätning ska vara 
ett ledande koncept för att ge människor möjlighet att komma nära till arbete, kollektivtrafik, kultur 
och grönytor. Att göra detta möjligt innebär att planering för skolor, lekplatser, bibliotek, vårdcentraler 
eller idrottsanläggningar behöver komma in tidigt i planeringsprocesserna av förtätningen, samtidigt 
som många undersökningar måste göras för hur förtätningen ska går till. Allt detta måste sedan 
formuleras tydligt i översiktlig planering för att förtätning ska bli ett lyckat koncept (Boverket, 2016).  
 
En återkommande negativ inverkan av förtätning som ofta lyfts fram i diskursen är tillexempel 
förlusten av gröna ytor i staden, men även på senare tid ytor för rekreation. I en studie av Sjöblom 
(2015) visas att kommuner som genomgår förtätning har fått det allt svårare att prioritera idrottsytor 
i planeringen. Dock menar han att den minskande planeringen av idrottsytor kan vändas om krafttag 
görs. Det innebär att bland annat öka medvetenhet hos planerare om vad som är de positiva effekterna 
av idrott och vad det innebär att ha idrottsytorna nära tillhands i staden. Fortsättningsvis menar 
Sjöblom (2015) att vikten ligger i att idrottsnämnderna kan prioritera beslut om idrottsanläggningars 
”exakta utformning och placering med kort varsel” för att dessa ska kunna komma till. Han anser även 
att idrottsnämnderna måste tillämpa ett långsiktigt tänkande när det gäller mer övergripande 
beslutsinriktningar om vilka typer av anläggningar som behöver byggas samt i vilka stadsdelar de 
behövs som mest (Sjöblom, 2014, s.93). 
 
I Stockholmsregionen råder utöver bostadsbristen även idag en brist på idrottsanläggningar, där just 

bristen på fotbollsplaner är ett återkommande ämne i debatten. Det är förvisso den enkla slutsatsen 

som kan fastslås om man förlitar sig på en sammanställning av debattartiklar i ämnet mellan åren 2012 

till 2017 (Forth, 2012, Granath, 2015, Augstein, 2016, StFF, 2017b, Engholm, 2017). Artiklarna om 

fotbollsplansbristen får även stöd i kommunala utredningar och dokument där samma slutsats kan 

dras; utbudet på fotbollsplaner är inte tillräckligt stort för att täcka efterfrågan i länet (Sågström, 2014, 

Sass, 2016).  Det visar sig även att fotbollsplaner förflyttas ut allt mer i periferin av staden, något som 

Moen (1992) redan insåg 1992 då han påstod att trenden av centraliserade idrottsplatser hade börjat 

minskat och större sportanläggningar i utkanterna av staden hade ersatt dessa. Med denna förändring 

kommer ett ökat transportbehov och minskade möjligheter till att utföra idrott nära (Moen, 1992). Att 

ha idrott nära till hands visar i studier bidra till ökat motionerade och hälsa (Boverket & Movium, 2015) 

samtidigt som att kunna på egen hand ta sig till sin destination stärker socialt välbefinnande (Westman, 

2017). Parallellt  som avstånden till fotbollsplanerna ökar blir idag det allt svårare att få plats med 

fotbollsplaner i nära miljöer i en allt mer tättbebyggd miljö (Book, 2015, Sjöblom, 2015). Därför måste 
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en lång framförhållning samt lokaliseringsutredningar av idrottsanläggningar krävas i ett tidigt skede i 

planeringen och där till att dessa ytor avsätts för idrott (Book, 2015).  

Fotbollsplansbristen som råder i Stockholms län beror till största delen på att kommunen Stockholm 

stad har ett stort underskott av fotbollsplaner, då räknat i förhållande till antalet barn och ungdomar i 

regionen.  Enligt en rapport av Sågström (2014)  saknas det omkring 8 stycken fullstora 11-spelarplaner 

för att möta behovet, där störst brist råder i innerstadens tätare regioner. Stockholms fotbollsförbund, 

StFF, som är hela länets förbund menar att behovet är betydligt större. Enligt förbundets hemsida är 

behovet mer än 3 gånger så stort, men då utifrån behovet baserat på aktiva medlemmar i föreningarna 

(StFF, 2017b). Att Stockholm Stad har störst brist och är i ett stort behov av anläggningar har varit känt 

under en tid, men på andra plats i planbristligan finner vi grannkommunen Nacka kommun med ett 

uppskattat behov på 8,20 fullstora 11-spelarplaner (Forsberg, 2017, StFF, 2017b), och där har debatten 

nu bara börjat.  

Nacka kommun står inför stora drastiska förändringar stadsmässigt där en av de största expansionerna 
i länet kommer att ske.  En förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården via Hammarby sjöstad 
till Nacka kommun kommer att resultera i kommunens första tunnelbanestationer och därtill 14 000 
nya bostäder och 40 000 nyinflyttade (Nacka Kommun, 2016). Expansionen kommer främst att ske på 
Sicklaön, vilken är den närmaste kommundelen till Stockholms stad, men exploatering planeras också 
att ske i andra kommundelar (Nacka Kommun, 2012).  
 
Med en medvetenhet av vad förtätning innebär och att det för med sig ett ökat behov av funktioner 
blir inte Nacka kommuns framtida utmaningar unika från andra kommuner. Nacka kommuns kultur- 
och fritidsnämnds egna analyser av Sass (2016) tyder även på, likt StFF (2017b), att ett en brist på 
fotbollsplaner råder. Dock visar den på att den bedömda bristen från 2016 är omkring 2,25 fullstora 
fotbollsplaner, istället för tidigare siffra på 8,20  (Sass, 2016). Oavsett rapport bedöms behovet vara 
för stort för att undvikas. Kultur- och fritidsnämndens rapport menar att överbelastningen av 
idrottsanläggningarna i kommunen är av den storlek att föreningslivet inte kan erbjuda platser för de 
som vill spela fotboll, och det kommer inte bli lättare i framtiden. Till 2030 anger rapporten att man 
behöver cirka 12 stycken fullstora 11-spelarplaner för att kunna nå upp till efterfrågan. Siffrorna 
påminner om det nuvarande behovet i Stockholm Stad (Sågström, 2014) men det är också 
anmärkningsvärt till antalet nästan lika många fotbollsplaner som finns Nacka kommun idag. 
Rapporten av Sass (2016) menar dock att detta behov anses vara ett mer ambitiöst mål, men ett 
minimumkrav kan accepteras till att inte ha ett lägre utbud av fotbollsplaner i förhållande till antalet 
barn och ungdomar som finns idag (Sass, 2016). 
 
Nu när efterfrågan på fotbollsplaner råder och en stor förtätning nalkas måste planerare och politiker 
alltså skynda på beslutprocesserna (Sjöblom, 2015) och likt förtätning av bostadsbebyggelse (Boverket, 
2016) göra analyser i var vi kan bygga fler fotbollsplaner för att dessa ska bli till (Book, 2015). 
Fotbollsplaner behövs inom kommunerna, men var behövs de som mest?   
 

Syfte och mål med studien  
I denna tid av förtätning är det av vikt att de utvalda anläggningsplatserna stillar kapacitetsbehovet 
samtidigt som det stillar tillgänglighetsbehovet. I Nacka kommuns nämnda kapacitetsutredning och 
vägledande målsättningsdokument för framtida planering av anläggningar (Sass, 2016) finns det 
riktlinjer för hur många fotbollsplaner som efterfrågas i olika upptagningsområden samt hur många 
barn och ungdomar som förväntas ha användning av dessa anläggningar. Målgruppen för användandet 
av de sportrelaterade anläggningarna i Nacka kommun är i huvudsak barn och ungdomar i åldrarna 7 
till 20 år, eftersom denna åldersgrupp förväntas stiga kraftig de närmsta åren samt att den utgör för 
den ”primära målgruppen för flera fritidsaktiviteter som kommunen stödjer” (Sass, 2017, s.11).  
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Vad som är intressant med åldersspannet är det faktum att det bara är en liten del av dessa ungdomar, 
18 till 20 år, har möjligheten att ta sig till fotbollsplanerna med bil till de mer avsides placerade 
fotbollsplaner, om dessa har körkort och har tillgång till bil det vill säga. Därför är det av intresse att i 
kommunen utreda var planerna finns i förhållande till vilka upptagningsområden de täcker i form av 
geografisk tillgänglighet, och vilka områden som uteblir. Även om kommunen anlägger fler planer som 
anses täcka kapacitetsbristen kommer dess placering även vara avgörande för vilka personer de 
kommer att vara tillgängliga för. I en tid av förtätning strävar vi efter ökat kollektivanvändande och 
minskat bilberoende (RUFS, 2010, Boverket, 2016), men hur ska dessa fotbollsplaner då nås om de 
anläggs i periferin där bilen är det naturliga valet?  
 
Det som studien nu i huvudsak vill utreda är hur tillgängliga de befintliga planerna i Nacka kommun är 
för barn och ungdomar genom gång-, cykel- och kollektivtrafik samt inom vilka områden 
tillgänglighetökande aspekter bör fokuseras och var en placering av en fotbollsplan har större 
betydelse framför en annan plats med avseende på tillgänglighet. Vad som avses med en fotbollsplan 
har i denna studie är bokningsbara fotbollsplaner för organiserad fotboll.  
 
Analysen kan ge framtida vägledning för var fotbollsplaner är i störst behov av att placeras samt vad 
som kan behövas utvecklas i områdena där fotbollsplaner finns och hur kommunen kan lära sig av 
detta för att i framtida planering skapa bättre tillgängliga fotbollsplaner på ett effektivt vis.  
 

Syfte: 
Att kunna undersöka vilka kommunområden som har bättre/sämre tillgänglighet till bokningsbara 

fotbollsplaner i Nacka kommun samt hur närheten för barn och ungdomar i åren 7 till 20 år med 

avseende på det befintliga gång-, cykel och bussnätet. Dessa resultat jämförs med kommunala 

riktlinjer, värderingar och dokument för att där igenom ge applicerbart material till framtida placering 

av nya planer i en tid av förtätning.  

Frågeställningar 
- Hur är närhet och tillgänglighet med gång-, cykel- och kollektivtrafik till Nacka kommuns 

angivna fotbollsplaner för barn och ungdomar 7 till 20 år?  

- Vilket kommunområde i Nacka är i störst behov av en ny fotbollsplan med avseende på 

tillgänglighet enligt analysen?   

- Kan de framtagna resultaten samspela med Nacka kommuns kommunala riktlinjer och 

värderingar? 

  



11 
 

TEORI 
Rapportens teoretiska avsnitt fördelas upp i två olika delar. I del 1 hanteras begreppet tillgänglighet 

utifrån olika infallsvinklar i samhällsplanering och hur tillgänglighet i praktiken kan ha en effekt på 

människors välmående. Slutligen avslutas delen av en redogörelse för pågående planering i Nacka 

kommun samt hur kommunen ser på tillgänglighet och vilka riktlinjer som hanterar frågor relaterat till 

begreppet.  I del 2 redovisas för hur tillgänglighet kan mätas genom nätverksanalyser baserade på en 

teori som kallas space syntax samt de teoretiska begrepp som behövs för att förstå analysen.    

Del 1: Tillgängligheten i en stad 
Tillgänglighet är ett brett begrepp som beroende av användningsområde kan ha flera olika tolkningar. 

Detta kan enkelt förklaras inom psykologisk forskning där tillgänglighet både kan syfta till en människas 

fysiska förutsättningar eller till psykiska egenskaper, kallad fysisk eller social tillgänglighet. Människors 

fysiska förutsättningar påverkar hur tillgängligt samhället blir genom de valmöjligheter som antingen 

öppnas eller stängs beroende på möjligheten att röra sig på. Samtidigt som fysiska möjlighet kan hindra 

valmöjligheter, kan en människa med svår social tillgänglighet påverka dennes sociala förmåga att 

interagera med andra människor och därigenom stängs ute från samhället (Egidius, 2018). 

Tillgänglighet har även inom samhällsbyggnad olika betydelser och är ett varierat begreppet inom olika 

användningsområden.  

Tillgänglighet är utifrån svensk lagstiftning i Plan- och bygglagen – PBL (2010:900) – en juridisk rättighet 

och här syftar begreppet tillgänglighet på personers möjlighet att få användning av samhällets olika 

funktioner trotts nedsatt rörelseförmåga eller orienteringsförmåga (Boverket, 2017). Tillgänglighet av 

detta slag hanterar exempelvis frågor om personers rättighet och möjlighet att nå sin lägenhet från 

gatuplanet eller tillexempel möjligheten att ta sig över en gata vid en vägkorsning. Syftet med 

regleringen är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på olika villkor. Oavsett om en 

person har full rörlighet eller använder rullstol, eller om personen har nedsatt syn eller hörsel ska den 

byggda miljön kunna användas (Boverket, 2017). På detta vis är tillgänglighet relaterat till den fysiska 

rörelsen och är därför även en vanligt förekommande faktor utifrån en trafikplanerares kontext. Enligt 

den kommunala handboken TRAST (2015) skapad av Sveriges kommuner och landsting, Boverket och 

Trafikverket är grundförutsättningen för tillgänglighet en samverkan mellan trafik och den bebyggda 

miljön. Tillgänglighet definieras som den lätthet personer, som näringsliv och offentliga organisationer, 

når det utbud och attraktioner i samhället som de är i behov av. Graden av lätthet beror på hur stor 

uppoffring det är i form av kostnader och restid, samt vilka hinder som finns på vägen, hur tryggheten 

upplevs och vilka färdmedel som kan ta personen dit (TRAST, 2015, s32). Dessa faktorer påverkar hur 

platsen upplevs och det kan ha en signifikant betydelse för hur den faktiska tillgängligheten till platsen 

uppfattas. Den faktiska upplevelsen av tillgängligheten grundar sig enligt Hillier (2007) i människors 

förutsättningar och värderingar men även deras rumsliga uppfattning (Hillier, 2007). Att inte kunna se 

en tydlig passage eller att vägen dit är krokig och svårorienterad kan påverka den upplevda 

tillgängligheten. Tillgänglighet har därför ses som det möte som sker mellan människors funktionella 

kapacitet och den fysiska miljöns krav och utformning (Ståhl et al., 2008). Genom att veta hur tillgänglig 

stadens alla funktioner är för människorna rent fysiskt men även psykiskt kan vi få en mer gedigen 

förståelse för hur människor upplever den faktiska tillgängligheten i det offentliga rummet. På detta 

sätt blir inte bara de fysiska strukturerna viktiga beståndsdelar i den byggda miljön, utan även allt 

”tomrum” mellan byggnaderna. Dessa aspekter är grundförutsättningar inom en teori utvecklad av 

Hillier & Hanson (1984) vilket denna studie kommer basera tillgänglighetsaspekterna på. Tillgänglighet 

inom denna text kommer inte att relatera till den detaljerade nivån som är en juridisk rättighet enligt 

PBL (2010:900) utan snare en tillgänglighet utifrån den upplevda enkelhet som uppfattas av människor 

som rör sig i stadsrummet samt den närhet och enkelhet att bruka olika utbud. Med denna syn på 
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tillgänglighet kan det mätas och viktas i relation till hur det offentliga rummet uppfattas och därigenom 

redogöra för vilka platser som upplevs närmre eller mer avsides än andra. Denna syn på tillgänglighet 

redovisar i mer detalj senare i Del 2 av detta teorikapitel.  

Tillgänglighetens påverkan på hälsa 
Barn och ungdomar får mycket av sin dagliga fysiska aktivitet genom lek men även genom möjligheten 

att aktivt kunna ta sig mellan olika målpunkter. Enligt Boverket & Movium (2015) är den bebyggda 

miljöns enkelhet och tillgänglighet att röra sig i utemiljöer avgörande för hur barn och ungdomar får 

sin fysiska aktivitet. I en studie utförd i Nordamerika och Australien visar på att om målpunkten är inom 

gångavstånd från bostaden, att tillgång till parker och rekreationsanläggningar är nära samt att den 

byggda miljön upplevs som trygg i förhållande till brott och trafiksituationer kan vara avgörande 

faktorer för val av resmönster (Frost et al., 2010).  

Enligt en undersökning av Trafikverket (2012) har barns möjligheter till att på egen hand välja 

transportmedel minskat de senaste årtionden.  Resultaten visar på att 24 procent av alla barn och 

ungdomar mellan sex till 16 år blev skjutsade med bil av sina föräldrar till skolan, vilket var en ökning 

på 3 procent från 2010 (Trafikverket, 2012). En annan studie visade även på att aktiva resemedel 

minskar under vår och sommar, trots att vädret och dagsljus teoretiskt sett borde vara mer lockande 

för denna typ av resande (Anuld et al., 2013). Dessa tendenser kan även ses i en studie redovisad av 

Boverket & Movium (2015) där undersökningen studerade resmönster av barn i åren sju till nio år 

mellan 1980 till 2015. Studien visar att under 80-talet fick nästintill samtliga barn cykla eller gå till 

skolan, till lekplatser och grönområden, idrottsplatser eller badplatser. När studien upprepades 20 år 

senare hade det individuella resmönstret minskat till två tredjedelar av det totala resandet. Slutligen 

visade studien år 2012 att det aktiva resandet fortsatt minskat till mindre än hälften av alla resor 

(Boverket & Movium, 2015, Trafikverket, 2012). Boverket & Movium (2015) menar att anledningen till 

detta kan anses vara den ökade bilismen, minskat utbud på cykel- och gångsäkra vägar men även 

föräldrarnas ökade oro för barns säkerhet vid egenbestämda transportmöjligheter(Boverket & 

Movium, 2015). Carver et al. (2013) tillägger att även en anledning till att föräldrar väljer att skjutsa 

sina barn är det ökande behovet av att resa längre sträckor. I en nyligen genomförd forskning i 

psykologi på Karlstad universitet av Westman (2017) undersöktes effekten på skolelever mellan 10 till 

15 år välmående beroende på vilken typ av resa de genomförde till skolan. Studien visade på att barn 

som reste med bil till skolan var minst nöjda (upplevde en lägre grad av kvalitet) och var på sämre 

humör (är känslomässigt mindre aktiva) än andra barn som använda andra färdmedel till skolan. Barn 

som hade möjlighet till att konversera med vänner och familj under resvägen hade högre upplevd 

kvalitet och en lägre grad av stress. Detta visar på att valet av resa kan ha en relation till hälsa och 

välbefinnande (Westman, 2017). I en studie av Faskunger (2007) på uppdrag av Statens 

folkhälsoinstitut upptäcktes att områden vars gång- och cykelnät utvecklats till mer ”användarvänliga” 

hade fått ett ökat aktivt resande och en ökad social hälsa. Han fastställer även att närhet och 

tillgänglighet till idrottsplatser som motionsanläggningar eller mötesplatser bidrar till ökad 

vardagsaktivitet (Faskunger, 2007), något som han även får belägg av från andra studier och politiska 

riktlinjedokument (Book, 2005, Boverket & Movium, 2015).  

Att ha närhet till platser för fysisk aktivitet är enligt Faskunger (2007) mycket viktiga för att skapa 

förutsättningar för en fysiskt aktiv livsstil. Hans studie visar även på att ju fler anläggningar och platser 

för fysisk aktivitet det finns, desto större sannolikhet är det att människor i området är regelbundet 

fysiskt aktiva. Det finns även övertygande belägg för att barn och ungdomar som har möjlighet att 

utöva fysisk aktivitet presterar bättre i skolan (Faskunger & Sjöblom, 2017). Fysisk aktivitet har positiva 

effekter på koncentration och vakenhet samt inlärning och beslutsfattning (Boverket & Movium, 2015, 

Faskunger & Sjöblom, 2017). Enligt World Health Organisation bör barn och ungdomar aktivera sig 
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med en måttlig till kraftig intensitet till ett varande av 60 minuter varje dag (WHO, 2010). Liknande 

ställningstagande kan finnas i svenska dokument där tillexempel Boverket (2015) anger att barn och 

ungdomar behöver röra sig i minst 60 minuter av måttlig fysisk aktivitet per dag (Boverket & Movium, 

2015). En bidragande förutsättning för att barn ska kunna röra sig utöver aktiva resmöjligheter är även 

möjligheten att utöva spontanidrott. Spontanidrott definieras enligt Blomdahl et al. (2012) som ”idrott 

som utförs på egen hand eller i grupp utan att någon organisatör /…/ styr verksamheten. Utövarna 

själva organiserar, fastställer regler och genomför verksamheten ” (Blomdahl et al., 2012, s.6-7). 

Blomdahl et al. (2012) anser i sin rapport att kommuner bör satsa på ökade möjligheter för barn- och 

ungdomar att utöva spontanidrott på idrottsplatser nära hemmet av det faktum att färre barn är aktiva 

inom organiserad idrott samt att motionen är bra för hälsan. Tilläggningsvis anser de att satsningar bör 

göras i socio-ekonomiskt resurssvaga områden för att kunna höja dessa platsers status samt att få fler 

mötesplatser för invånarna där fler barn och ungdomar kan vara fysiskt aktiva (Blomdahl et al., 2012). 

Nacka kommun och tillgänglighet till Fotbollsplaner  
Nacka kommun är en av Stockholms kranskommuner belägen öst om Stockholms stad. Kommunen är 

en av landets mest befolkade kommuner med cirka 100 000 personer bosatta i blandad bebyggelse av 

tätare exploatering i väst och mer glesbefolkat i öst. Kommunen består av 4 större kommundelar; 

Sicklaön i nordväst, Saltsjö-Boo i nordöst, Älta i sydväst och Saltsjöbaden-Fisksätra i sydöst (Figur 1).  

Figur 1 Den mindre kartan visar var Nacka Kommun finns i stockholms län. Den större 
kartan visar kommunens fyra olika kommundelar. Informationen är visualiserad av 
Kahlbom (2018) 
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Nacka kommun står inför stora expansiva förändringar inom de närmsta 20 åren. Till 2030 ska 

kommunen ha fått tre stycken tunnelbanestationer och i utbyte byggt 14 000 bostäder och 10 000 

arbetsplatser för att bekosta den stora infrastrukturen samt ge 40 000 nya invånare någonstans att bo 

(Nacka Kommun, 2016). Tunnelbanans blåa linje kommer att förlängas från Kungsträdgården via 

Hammarby sjöstad därefter följer tre stationer i Sickla, Järla och Nacka (Nacka centrum) på västra delen 

av Sicklaön. Inom Nackas översiktsplan (Nacka Kommun, 2012) är målet att kommunen ska med dessa 

bostäder bli en tät och blandad stad på västra Sickla ön, och då kommunen saknar en tydlig stadskärna 

är förtätning en viktig strategi för att uppnå detta (Nacka Kommun, 2012). Den täta staden ska enligt 

strukturplanen från 2016 bidra till att fler resor inom kommunen ska ske genom kollektivtrafik eller 

gång och cykel. Man menar att förtätningen i huvudsak ska ske i redan bebyggda områden för att 

kunna spara på de orörda grönområden som finns i stor utsträckning över kommunen (Nacka 

Kommun, 2016). Förtätningen kommer utöver Siklaön ske som mest i Orminge, Tollare och Björknäs 

(Saltjö-Boo) och Älta centrum (Älta), samt Fisksätra (Fisksätra-Saltsjöbaden) (Nacka Kommun, 2012). 

Gällande tillgänglighet anger översiktsplanen att framtida utveckling ska fokuseras till att öka 

möjligheter för nackaborna att nå natur- och grönområden som finns samt att vid ny exploatering 

eftersträva att alla ska ha möjlighet att nå det utbud som skapas. Den anger även att noga studier av 

gatunätet behövs genomföras för att finna behov av förbättringar. För att öka kollektivtrafikens 

attraktivitet och göra det till ett substitut mot biltrafiken föreslås att alla kollektivknytpunkter ska ha 

god tillgänglighet, det vill säga ”korta gångavstånd eller bra parkeringsmöjligheter vid knutpunkter”. 

Det är enligt översiktsplanen viktigt att infartsparkeringar har tillräckligt kapacitet, så att bilresan 

verkligen avslutats där (Nacka Kommun, 2012, s.16). För att eftersträva en trygg, säker och tillgänglig 

miljö nämns bland annat i planen att planläggning måste möjliggöra för att skapa god tillgänglighet till 

Figur 2 Kommunens expansionsplaner enligt Översiksplanen. De bruna delarna står för expansion av 
tätbebyggelse medans det gula står för medeltät stasbebyggelse. Källa (Nacka Kommun, 2012). 
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alla samhällets funktioner samt att gång och cykel ska vara enkelt och tryggt att ta sig från hemmet till 

skolan men även idrotts- och fritidsanläggningar.  

Fotbollsplaner i kommunen  

En fotbollsplan ska vara tillgänglig för organiserad fotboll samtidigt som den bör vara tillgänglig för 

spontanidrott. Sjöblom (2015) menar att antalet idrottsytor inte fyller sitt syfte om de inte anläggs på 

ett sådant vis att den geografiska tillgängligheten till dessa planer är inom rimliga avstånd för personer, 

i synnerlighet där kommunikationerna är bristfälliga vid avsaknad av bil (Sjöblom, 2015).  Inom kultur- 

och fritidsnämnden kapacitets rapport av idrottsanläggningsutbudet (Sass, 2016) i Nacka anges 

tillgänglighet bland annat att det ska vara ”enkelt att hitta till” olika idrottsplatser och att de ska vara 

enkla att nå med allmänna kommunikationer. De pointerar i rapporten att det är därför viktigt var olika 

anläggningar placeras och hur olika entréer utformas och uppförs (Sass, 2016, s.12).  

I Nacka kommun finns det totalt 24 fotbollsplaner; 11 stycken fotbollsplaner motsvarar 11-
spelarplaner, fem stycken 7-spelarplaner och åtta stycken 5-spelarplaner. Samtliga fotbollsplaner är 
bokningsbara för organiserat fotbollsspel. De varierar i storlek och typ av material. Majoriteten är i 
konstgräs, men tre stycken är av naturgräs och två plan är av grus. Uttryckt i fullstora planer är det en 
belastning om 1 171 barn och ungdomar per spelarplan i åldern 7 till 20 år (Sass, 2016). 2016 
genomfördes en kapacitetsutredning för Nacka kommuns fritids- och idrottsanläggningar kallad 
”Kapacitetsutredning fritid - Behov av ytor och anläggningar för idrott och fritid 2017 – 2030” (Sass, 
2016). Syftet med rapporten var att visa behovet av fritid- och idrottsanläggningar för de kommande 
15 åren för att därigenom kunna vara ett underlag för beslutstagande vid investeringar och 
prioriteringar vid framtida planering. I rapporten presenteras ett rådande fotbollsplanbrist i 

Figur 3 Placering och storleksdimensioner av de nuvarande kommunala fotbollsplanerna. 
Informationen är hämtad från Nacka kommun och visualiserad av Kahlbom (2018) 
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kommunen. En önskad ambitionsnivå anses vara 900 till 1 1000 barn och ungdomar per fotbollsplan. 
Även fast man menar att kommunen har ett rikt utbud i förhållande till andra kommuner kan det 
konstateras att föreningar som allmänheten har framfört att efterfrågan är större än utbudet. Den 
antagna bristen på fotbollsplaner idag anses vara 2,25 fullstora fotbollsplaner. Med den estimerade 
befolkningsökningen till 2030 kommer det behövas 12,25 fullstora fotbollsplaner. Medveten om den 
stora expansionen kommunen kommer genomgå är en lägsta ambitionsnivå att utbudet i förhållande 
till befintlig befolkning inte är mindre än idag. Rapporten föreslår att nya fotbollsplanerna ska placeras 
inom större delar av ett sportcentrum där utbud av andra typer av idrotter också ska finnas. En fördel 
är även om placeringen av nya planer sker i anslutning till andra aktiviteter och lokaler för att effektivt 
kunna nyttja varandras ytor vid tillexempel uppvärmning, men även omklädningsrum och andra 
faciliteter (Sass, 2016). Dock finns en fara med detta enligt Sjöblom (2015). Idrottsanläggningar som 
har flera olika anläggningar på samma plats blir ofta i längden dyra att bygga och förvalta, men även 
kan de leda till att de enbart blir tillgängliga för personer med goda resmöjligheter (Sjöblom, 2015, 
s.91). Sass (2016) bemöter indirekt detta påståden med att anse att kommunens olika anläggningar 
måste vara uppfylla tillgänglighet- och närhetskraven enligt närhetsprincipen.  

Närhetsprincipen 

Nacka kommun ska enligt rapporten av Sass (2016) följa närhetsprincipen. Denna innebär att idrott- 

och fritidsanläggningar ska vara tillgängliga för dess brukare, vilket bland annat menas att de ska vara 

enkla att hitta och att de ska vara lätta att ta sig dit med allmänna kommunikationer. Närhetsprincipen 

innebär också följande gällande resor med egna- som allmänna kommunikationer 

- För åldersgruppen 7 till 11 år ska fritidsanläggningen finnas maximalt 3 kilometer från 

bostaden  

- För åldersgruppen 12 till 14 år ska fritidsanläggningen finnas maximalt 5 kilometer från 

bostaden, högst 20 minuter med kollektivtrafik utan byten  

- För åldersgruppen från 15 ska fritidsanläggningen finnas maximalt 8 kilometer från bostaden, 

högst 30 minuter med kollektivtrafik med byten 

(Sass, 2016, s.13)  

Enligt behovsrapporten (2016) anser man att en 7-spelarplan ska vara tillgängliga för barn upp till 11 

år inom en räckvidd av högst tre kilometer från sitt hem. Utöver tillgängligheten på en 7-spelarplan ska 

tillgång till en 11-spalarplan finnas i angränsande upptagningsområde (Sass, 2016), det vill säga 

områden ”kommunområden inom nära anslutning till varandra” (Sass1). 

Då vi berör kollektivtrafik är det i sin rimlighet att ett minimalt avstånd finns även till och från 

busshållplatser, då även detta avstånd är en del av resan. Inom kapacitetsrapporten finns inget 

specificerat avstånd och inte heller finns det något givet avstånd i kommunens översiktsplan.  

Trafikförvaltningen (2015), och andra sidan, ger råd åt kommuner att en busshållplats ska vara 

tillgänglig inom 500 meter gång från ett flerbostadshus, 700 meter från ett radhus samt 900 meter från 

villabebyggelse i tätort (Trafikförvaltningen, 2015, s.31).  

Del 2: Att mäta tillgänglighet 
I del 1 har begreppet ”tillgänglighet” diskuteras från olika tolkningar beroende på användningsområde 

inom stadsplanering samt bidragande effekter på stadens invånares möjligheter till användandet av 

de utbud som finns staden. Här i del 2 kommer uttrycket fortsättas att diskuteras samt hur det kan 

mätas.  

                                                           
1 Sass, Thomas; Utredningsledare på Nacka Kommun. 2018. Intervju 12 april 
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Att mäta tillgänglighet har varit en stor fråga inom nätverksanalyspraktik och följer vi Ståhle et al. 

(2010) resonemang så ligger problemet i att många tillgänglighetanalyser begränsas ofta av att 

analyserna inte kan ta tillvara på människors faktiska beteende i den bebyggda miljön (Ståhle, 2012). 

Forskning av Kwan (2000) visar på att bristerna finns i att det helt enkelt inte har funnits tillräckligt 

med data och verktyg för att kunna utföra dessa analyser realistiskt. Kwan (2000) menar att 

tillgänglighetsaspekten blir vanligt ett fyrkantig tolkat begrepp där tillgänglighet vanligtvis bara 

analyseras för att finna människors möjligheter att ta sig från en punkt till en annan (Kwan, 2000). Det 

saknas även sätt enligt Jiang et al. (2000) att mäta tillgänglighet på den nödvändiga detaljnivån där 

stadssystem och utformning sätts i relation till utbud och attraktioner i staden (Jiang et al., 2000). Dock 

menar (Kwan et al., 2003) att framsteg har gjorts. Mätbarhet av tillgänglighet har succesivt gått från 

att mäta det linjära avståndet mellan två punkter till att mäta det mer realistiska avståndet genom 

väganalys där meter och tid representerar resvägen längst med gatusystemet (Kwan, 2000, Kwan et 

al., 2003). Nedan presenterad teori ger dessa analyser ytterligare en dimension.  

Teorin för att mäta tillgänglighet  
Genom brist på förståelse för hur staden påverkar oss blir det per automatik svårt att förstå hur staden 

kommer att påverka våra valmöjligheter och rörelsemönster. Bill Hiller och Julienne Hanson (1984) 

forskare inom urbanmorfologi utvecklar iden om relationen om människors rörelser i relation till 

staden i sin bok ”The Social Logic of Space”. I boken menar de att stadens fysiska utformning, 

konfiguration, har en direkt betydelse på det sociala liv som sker i stadsmiljön samt hur  

konfigurationen separerar och binder oss samman (Hillier & Hanson, 1984). Utifrån denna ståndpunkt 

utvecklar Hillier & Hanson (1984) en gedigen teori med metoder för att undersöka hur stadens fysiska 

miljö och mönster kan analyseras för att sedan förstå vilka de sociala konsekvenserna blir.  

Inom denna teori kan man se staden som en relation mellan rum och tid (Hillier & Hanson, 1984). Ett 

stadsrum enligt Hillier (2007) är inte bara något som är en öppen yta mellan fysiska former i staden 

utan är något betydligt mer innehållsrikt än så.  Hillier (2007) ger två grundläggande orsaker till detta. 

För det första anser han att ett rum är öppet och relaterar till andra snarare än bara ett objekt som 

upplevs individuellt. För det andra kan ett rum inte förstås i sin helhet på en gång utan kräver 

förflyttning för att det ska kunna uppfattas. Hillier (2007) menar att tiden är en viktig del för att kunna 

beskriva ett rum av den enkla anledningen att vi måste använda rörelse, som i sig kräver tid, för att 

kunna ta oss igenom dess konfiguration. Samtidigt som tiden formar rummet definieras det även av 

hur vi betraktar det med våra egna ögon. Rummet är ett system som bara kan uppfattas bitvis genom 

ett persons synfält och måste därför använda tid och rörelse för att förstå rummet som helhet. På 

detta sätt skapas ett system som en sammansättning av olika rum där det viktiga i denna relation ligger 

i att förstå helheten om hur de påverkar varandra. Detta kommer ha betydelse för den sociala och 

kulturella upplevelsen av staden (Hillier, 2007).  

“Architectural and urban design, both in their formal and spatial aspects, are 
seen as fundamentally configurational in that the way the parts are put 
together to form the whole is more important than any of the parts taken in 
isolation” 
 
(Hillier, 2007, s1).  

Denna ursprungsidé om att mäta relationen mellan stadsrum, människor och kulturella aspekter kom 

att senare skapa det som vi nu kalla space syntax.  
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Space syntax 
Utgångspunkten i space syntax baseras på perspektivet av Hillier & Hanson (1984) att alla människor 

använder stadsrummen som en avgörande faktor och nödvändighet för hur de kommer att röra sig 

(Bafna, 2003). Detta synsätt härstammar ursprungligen utifrån psykologisk forskning av främst Emile 

Durkheim (1974) teorier om människors anpassning till samhället eller James Gibson (1979) teori om 

människors upplevelser och förståelse av verkligheten vägs in samt de möjligheter som finns i 

användandet av ett objekt eller miljö. I Space-syntaxteorin har man använt denna grund tillsammans 

med bland annat stadsbyggnadsrelaterade teorier från till exempel Jane Jacobs, William Whyte och 

Jan Gehl för att skapa en genomarbetat teori som baseras på relationen mellan stadens utformning, 

sociala form och processer (Legeby et al., 2015).   

Men vad innebär då att använda sig av space syntax i analysen av en stad? Enligt Bafna (2003) 

definieras space syntax till att vara en metod där man utforskar det rumsliga sambandet mellan den 

mänskliga och rumsliga faktorn utifrån en generell teori av den bebyggda miljön i alla dess former från 

byggnader, bosättningar, städer och landskap. Space syntax kan exempelvis användas för att finna den 

sociala hållbarheten och urban segregation i staden (Legeby et al., 2015), eller att finna exempel på 

rörelsemönster och tillgång till olika kvaliteter i staden (Marcus, 2007). Huvudfokus ligger på den 

byggda strukturens aspekter i detta rumsliga samband och inte den social påverkan (Bafna, 2003), 

vilket kan låta som en motsägelse då teorin som presenterats ovan koncentreras på är att finna 

socialpåverkan som ett resultat. Den logiska förklaringen är; för förstå den sociala påverkan, som sedan 

innan är väl dokumenterad i arbeten av sociologer och antropologer, så vill space syntax enligt Hillier 

& Hanson (1984) finna vad det är i det fysiskt rumsliga som spelar roll för de sociala effekterna. Syften 

med space syntax är att genom denna förståelse utveckla strategier och metoder för att beskriva och 

visualisera en redan konfigurerad stads sociala påverkan (Bafna, 2003).  

Hillier (2007) visar denna logik genom att 

visa olika rumsliga konfigurationer som 

beskrivs i Figur 4. Till vänster i figuren visas 

rummet med de fysiska väggarna som 

avgränsningar. I mitten syns rummets 

konfiguration och längst till höger en 

enkel graf där antalet rum (depths) som 

måste passeras för att organisera sig 

igenom konfigurationen. I figuren 

demonstreras tre olika rum med tre olika 

egenskaper som beroende på typ av 

uppsättning visar på olika relationer 

mellan rummen. I a. får rummen en linjär 

uppsättning där målpunkten nås efter att 

många andra rum passeras medans i c. 

kan olika rum nås genom olika vägval 

(Hillier, 2007, s21).  

För att kunna analyserna detta rörelsenät 

med en ytterligare dimension vill space 

syntax få reda på dynamiken inom dessa 

rum (Bafna, 2003). Det vill säga varför 

vissa val av rörelsemönster blir mer 

framträdande än andra när det på som i 
Figur 4 Konfigurationens betydelse för relationen av egenskap. Källa 
(Hillier, 2007, s.21) 
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tillexempel i figur 4 c, finns liknande vägar till samma målpunkt. För att finna en bredare förståelse för 

detta används något som inom teorin kallas axialkarta. 

Axialkartan  

Axialkartan består av det minsta antalet olika linjer som skapas i ett stadsrum av den urbana miljöns 

utformning utifrån det upplevda mänskliga perspektivet. Det kan bildligt förklaras som den linje som 

skapas genom människors synfält och överblick över stadsrummet samt dess fysiskt möjlighet att röra 

sig igenom det (Hillier & Hanson, 1984). Det vill säga att den utgår från hur människor rent visuellt och 

fysiskt uppfattar stadsrummet, vilket därför skapar en tydlig koppling mellan människa och byggd 

miljö.  

Varje linje i kartan, så kallat axial linje, representerar en plats (rum) som är tillgängligt både visuellt 

som fysiskt och hur det är möjligt att röra sig efter dess mönster. I metoden bryts stadsrummet ner i 

dessa axiala linjer som raka siktlinjer där linjerna efter varandra skapar vinklar mot föregående linjes 

egna geometriska riktning i rummet. Denna vinkel mellan dessa siktlinjer kallas riktningsförändring. 

Inom space syntax kan dessa linjer på ett metodiskt vis beräknas för att finna minsta antalet 

riktningsförändringar för att nå målpunkten (Hillier & Hanson, 1984). På detta vis behöves alltså inte 

avståndet mellan start- och målpunkt beräknas enbart i meter utan kan även beräknas av hur många 

av dessa raka siktlinjer som en person behöver gå för att komma till målpunkten, så kallade axiala steg.  

Till en början gjordes alla dessa kartor för hand genom linjaler och bläck, men inom space-syntaxteorin 

utvecklas nu digitala modeller av städers nätverk och rumsliga struktur baserade på matematiskt 

grundande nätverksanalyser (Legeby et al., 2015). En av dessa digitala analysmetoder kallas Place 

Syntax Tool (PST) och beskrivs närmre i på sida 26 i detta arbete. Platsens utbud och attraktioner är i 

dessa analyser inte intressant enligt  Hillier et al. (1993). Kollektivtrafiknoder, köpcentra eller andra 

viktiga stadsmässiga funktioner, som är ganska vanligt är förekommande i nätverksanalyser (Legeby et 

al., 2015) har ingen betydelse.  

Det som gör space syntax till en unik metod är att relationerna mellan gaturum och 

uppfattningsförmågan av tillexempel en gångtrafikant kan beskrivas med hjälp av grafer. Graferna som 

studeras inom teorin skiljer sig på ett tydligt sett från vanligt förkommande analyser, där 

gatukorsningar vanligtvis representeras som noder och stadsrummen som förbinder dessa som 

segment.  På den axiala kartan inom space syntax är det tvärtom. Segmenten är korsningarna och 

stadsrummen är noderna, där segment förbinder olika stadsrum (Ståhle et al., 2010). I analyserna 

beräknas systemets och olika stadsrums centralitet. Det innebär inte att avstånd mäts mellan två 

punkter i två olika stadsrum utan istället mäts hur olika stadsrum förhåller sig till varandra inom en 

angiven räckvidd. På så sätt finner analyserna det enskilda stadsrummets egenskaper baserat på dess 

läge till alla andra stadsrum (Legeby et al., 2015). 

Figur 5 Skapandet av en segmentkarta genom axialkartan från en urban stadsutformning. Källa 
(Özbíl, 2013) 
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Space syntax baseras på grundläggande matematiska nätverksanalyser. Det är viktigt att analyserna 

kompletteras med andra former som stråk och rum som personer kan röra sig i. Av denna anledning 

anser Legeby et al. (2015) att gaturummet bör definieras i sitt sammanhang till ”det offentliga rummet” 

hellre än ”gatusystemet” (Legeby et al., 2015). Space syntax anses vara ett viktigt och användbart 

system inom stadsplanering (Ståhle et al., 2010, Legeby et al., 2015, Marcus, 2010). 

Metoder inom space syntax  

Closeness centrality 

I closeness centrality finner metoden medelavståndet till varje rum genom summan av antalet 

riktningsförändringar eller axiala steg. På detta sätt kan ”Closeness centrality” anses vara ett mått på 

ett upplevt avstånd och orienterbarhet.  Resultatet av analysen visualiseras ofta i en karta där de 

axialkartans linjer erhåller olika starka färger beroende på hur integrerade eller segregerade 

stadsrummen av antalet korsade axiala linjer, där en hög integration representerar att många 

stadsrum kan nås inom få riktningsförändringar och där en låg integration (segregation) är motsatsen. 

Det mått där gradantalet sammanställs i totala antalet riktningsförändringar i grader kallas även för 

Angular integration (Spacescape, 2018).  

Betweenness centrality  

I betweennes centrality hittas den kortaste vägen 

mellan två angivna punkter i ett rumsligt system. Här 

kan avstånd mätas i både meter eller gradantal. Detta 

kan beskrivas enkelt på följande vis: Vi tänker oss en 

promenad längst en gata i ett rumsligt system mot en 

given destination. Gatan dit svänger och vi måste ta 

olika vägar (riktningsförändringar) för att nå till 

slutmålet. Varje sväng bildas en korsning (nod) som 

sedan ansluter till en ny gata som i sin tur ansluter i en 

korsning mot nästa. Om detta rumsliga systemet består 

av flera olika valmöjligheter finner betweenness 

centrality det minsta antalet noder som måste korsas 

för att nå slutmålet. Visualisering av denna närhet görs 

av total antalet riktningsförändringar i grader eller 

antalet axiala steg inom en givet avstånd (Spacescape, 

2018). Resultatet visas som tjocka och tunna linjer, där 

de tjocka motsvarar gator som används oftast för att 

finna kortaste vägen inom den angivna radien.  

Figur 6 Betweenness centrality över 
kommundelen Saltsjö-Boo. Visualiserad av 
Kahlbom (2018) 
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Angular integration  

Angular integration är ett mått för att kunna mäta 

rumslig tillgänglighet i ett nätverk. Det anges till att 

finna ett rums närhet i förhållande till alla andra rum 

inom en bestämd radie. Det är en metod som mäter den 

rumsliga orienterbarheten i ett nätverk genom att räkna 

antalet axiala steg eller riktningsförändringar – 

topografiska steg – som finns mellan stadsrummet i 

inom den angivna radien. Det värdet som rummet 

erhåller visar det genomsnittliga avståndet i antalet 

riktningsförändringar till andra stadsrum. Tänker vi oss 

ett rumsligt system inom en angiven radie finns många 

olika valmöjligheter till vägar men för vissa få 

valmöjligheter. Det gaturum som integrerar med många andra rum genom få riktningsförändringar får 

därför ett högt värde medans motsatsen får ett lågt (Spacescape, 2018). De höga värderna 

representeras av röda färger för att minska i intensitet 

och bli tillsut blå när värdena är som lägst.   

Rumslig röckvidd  

Rumslig räckvidd finner ”hur långt in” det en angiven punkt från en annan är inom ett stadsrum. Den 

rumsliga räckviddsanalysen finner upptagningsområdet för en plats angivet av antalet topologiska steg 

eller numeriskt avstånd. Det representerar därför det upplevda avståndet till den mätta punkten 

(Legeby et al., 2015).   

Figur 7 Angular integration över kommundelen 
Saltsjö-Boo. Visualiserad av Kahlbom (2018) 
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METOD 
Denna rapport mäter tillgänglighet till fotbollsplaner i Nacka kommun genom nätverksanalyser och 

stadsanalyser. För att kunna mäta tillgänglighet inom kommunen har olika referensramar satts efter 

teori och kommunala styrdokument. Intervjuer har hållits med tjänstemän på kommunen för att kunna 

öka förståelsen för samhällsplanering inom kommunen och analys av resultaten. Del 1 av avsnittet 

presenterar den forskningsmetod som används i rapporten och vilken metodik metoden härstammar 

från. Del 2 presenterar data som har tillgåtts, hur den har hanterats och används inom metoden för 

att nå ett resultat.  

Del 1: Forskningsmetod  
Rapporten har strukturerats genom att använda två kvalitativa metoder i form av litteraturstudie och 

intervjuer samt en kvantitativ metod i form av närhetsanalyser med grundläggande teori av space 

syntax av Hillier & Hanson (1984). Metodteori beskrivs i detta kapitel med stöd av Alvesson & 

Sköldberg (2018) bok ”Reflexive Methodology” och Patton (1999) text ”Enhancing the Quality and 

Credibility of Qualitative Analysis” samt Kvale & Brinkmann (2014) bok “Den kvalitativa 

forskningsintervjun”. Kombinationen av kvantitativa och kvalitativa metoder som utförs i denna 

rapport är organiserad genom en forskningsmetod enligt Patton (1999) kallad triangulering. 

Kombinationen av de olika metodkoncepten anses ge forskningen en brädd av data inom olika 

referensramar för att därigenom öka resultatets validitet och reliabilitet (Patton, 1999).  

Studiens första kvalitativa metod är uppbygg av en litteraturstudie av teoretiska begrepp och koncept, 

vilka kunnat tillgå i tidigare rapportavsnitt. Dessa har presenterats för att kunna ge läsaren en 

grundläggande men nödvändig förståelse för det slutgiltiga resultatets tolkning och betydelse. 

Alvesson & Sköldberg (2018) uppmärksammar värdet i att använda kvalitativa metoder då de skapar 

möjligheter att kunna utgå från redan angivna definitioner och synvinklar och därigenom skapa 

möjlighet att applicera teorier av det analyserade objekten. De kvantitativa metoderna anger då 

referensramar för analyserna utifrån en definierad verklighetsbild, det vill säga i detta sammanhang; 

hur stadsrummet kan påverka människors val av gångvägar, vikten av tillgänglighet i vardagen och 

påverkan på hälsa samt vilka referensramar kommunen har. Sistnämnda är för att undersöka 

analysresultatets applicerbarhet i kommunen. Samtidigt anser Alvesson & Sköldberg (2018) att det 

uppstår ett uppenbart problem med denna typ av definierade verklighetsbild  av den enkla slutsatsen 

att studien blir låst till speciellt synsätt och utesluter annat (Alvesson & Sköldberg, 2018). Det vill säga, 

de resultat som presenterats i denna rapport skulle kunna beskrivas och se annorlunda ut om de valdes 

att tolkas eller utföras genom andra teorier.   

Den andra delen av de kvalitativa metoderna i denna rapport är tre stycken kvalitativa intervjuer. Dessa 

har genomförts med kommunala handläggare som inom kommunens samhällsplaneringsprocesser har 

olika ansvarsområden. Denna bredd har som intention att kunna föra ett resonemang kring resultaten 

samt möjliggöra ökad förståelse av resultatets innebörd utifrån andra synvinklar som inte kunnat 

fastslås i litteraturstudien.  

Slutligen, den kvantitativa metod i denna rapport motsvarar nätvärksanalyser där analyserna har 

hanterat gång- och cykelnät som definierats av en tidigare erhållen genomförd axialkarta över Nacka 

kommun. Dessa resultat av analyserna har formulerats och tolkats av författaren själv med hjälp av 

tidigare presenterad space-syntax teori.   

Litteraturstudie  
Arbetet har koncentrerat litteraturstudien kring tre teorier. Första av Hillier & Hanson (1984) ”The 

social logic of space”, den anda i friytornas nödvändighet för en god livsmiljö för barn och ungdomar 
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presenterade i det vägledande dokumentet av Boverket & Movium (2015) ”Gör plats för barn och 

unga” samt det tredje, utredningen av Sass (2016) om det rådande idrottsanläggningsbehovet i Nacka 

kommun  ”Kapacitetsutredning fritid - Behov av ytor och anläggningar för idrott och fritid 2017 – 

2030”. Denna litteraturstudie har kunnat erhållas i tidigare avsnitt Teori.  

Studien av Hillier & Hanson (1984) har valts med avsikt att kunna bidra med teori om att mäta 

tillgänglighet samt ge en definierad ram av vad som påverkar människors val av vägar. Space syntax 

anses vara tillsammans med övriga närhetsanalyser ett komplimenterande synsätt på tillgänglighet då 

den använder en högre detaljeringsgrad än ”mer översiktlig” tillgänglighetsforskning (Ståhle et al., 

2010).  

Studien av Boverket (2016) har valts då den hanterar grundläggande faktorer av hur 

samhällsplaneringen påverkar barn och ungdomars fysiska aktivitet samt samhällsnyttiga frågor kring 

behov och planering av ytor.  Dessa faktorer avses vara viktiga för läsaren vid betydelsen av 

tillgänglighet till idrottsanläggningar, i detta fall fotbollsplaner.  

Studien av Sass (2016) har valts då den ger en grundlig förståelse för hur fotbollsplansutbudet ser ut i 

Nacka kommun. Studier av de kommunala styrelsedokumenten har även genomförts för att kunna ha 

en aktuell förståelse för Nacka kommuns strategier om tillgänglighet samt för att kunna använda och 

jämföra rimliga tillgänglighetsmått, som kapacitetsberäkningar av fotbollsplaner.  

Intervjuer  
En viktig del i denna rapport är att kunna ställa de erhållna resultaten i nätverksanalyserna mot 

kommunala riktlinjer och dokument. Då denna rapport avser att finna platser för nya fotbollsplaner 

och för att underlätta framtida placeringar intervjuas tjänstemän på kommunen som på ett eller annat 

sätt har koppling till och påverkan av nybyggda fotbollsplaner i kommunen. Intervjuerna ämnar sig till 

att skapa en bredare förståelse för de tillgänglighetsaspekter som anses viktiga för de fotbollsplaner 

som finns och kommer byggas i kommunen. Intervjuerna har hållits efter att ett resultat genom 

nätverksanalyser genomförts. 

Intervjuerna har strukturformen ’kvalitativa intervjuer’. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) är syftet med 

dessa intervjuer att söka ”kunskap utryckt på normala prosa /…/ (och) den arbetar med ord, inte med 

siffror” (Kvale & Brinkmann, 2014, s.47). Det vill säga kunskap uttryckt på ett annat sätt än vad som 

kan finnas i skrivna dokument. I en kvalitativ forskningsintervju sker ett utbyte mellan intervjuaren och 

intervjupersonen genom ett socialt samspel varefter kunskap kan erhållas (Kvale & Brinkmann, 2014). 

En nackdel med intervjuer i överlag är enligt Kvale & Brinkmann (2014) att intervjuaren som forskare 

själv är i kontroll över definitioner och frågeställningar vilket i sin tur ger att denna har möjlighet att 

påverka resultatets utfall samt hur informationen bearbetas. Forskarens kunskap och erfarenheter 

men också ärlighet och opartiskhet är avgörande faktorer för intervjuns utfall.  Forskare är därför enligt 

Kvale & Brinkmann (2014) i en etisk kontext skyldig att redogöra för den intervjuade vad 

undersökningens syfte är och om eventuella risker finns med deltagandet samt att forskaren är skyldig 

att säkerhetsställa att privat data behandlas på ett konfidentiellt sett om nödvändigt. De intervjuades 

svar som erhålls genom intervjun kommer att framföras på den intervjuades ”sätt att beskriva 

verkligheten” och intervjuaren ska därför under intervjun sträva efter att påverka intervjupersonen så 

lite som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2014, s.65-66).  

Med avseende på ovanstående har intervjupersonerna i denna rapport kunnat tillgå frågorna som ska 

ställas innan intervjun för att kunna tolka frågorna utifrån egna värderingar innan de ställs. De har även 

blivit informerade om rapportens huvudsyfte och meddelade om intervjuns syfte. De intervjuer som 
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genomförts i studien har strukturerats på en halv-strukturerad princip, det vill säga att förberedda 

huvudfrågor ställs med möjlighet till uppföljningsfrågor.   

Intervjufrågorna har varierat beroende på om tjänstemannen har en roll inom översiktligplanering eller 

detaljplanering. Huvudfrågor för översiktsplanerare har varit följande:  

- Vad är ditt uppdrag på kommunen och aktuella projekt?  

- Vad är de viktigaste aspekterna vid positionering av fotbollsplaner? 

- Vad anser du respektive kommunen vara de största utmaningarna med att planera för nya 
fotbollsplaner i kommunen?  

- Hur har ni hittills studerat tillgänglighet till fotbollsplaner? Har ni studerat ’belastning’ på 
fritidsanläggningar, som Barn/unga i upptagningsområde? 

- Hur mycket fokus får tillgänglighet? Och vad fokuserar man på? 

Intervjufrågorna som har ställts till tjänsteman med mer detaljorienterad planering har varit följande: 

- Vad är ditt uppdrag på kommunen och aktuella projekt?  
- Vad anser du vara den största planeringsmässiga utmaningen för den nya fotbollsplanen?   
- Har du möjlighet att påverka positioneringen av planen? (Om möjlighet, vad är de viktigaste 

aspekterna kring placeringen?) 
- Vad är tillgänglighet för dig?  
- Hur har du hittills studerat tillgänglighet till fotbollsplaner? Hur har du då gått tillväga?  
- Hur mycket fokus får tillgänglighet generellt i din plan? Vad tittar du på?  

Inom studien intervjuas tre personer med olika ansvarsområden inom kommunen där tre personer 

representera detalj- och strategisplanering inom miljö- och stadsbyggnadsenheterna samt en person 

inom kultur- och fritidsenheten. Denna kombination är ämnad att skapa ett bredare underlag till 

resultaten av rapporten genom att undersöka hur kommunens syn är på tillgänglighet till idrottsplatser 

utöver det som går att finna i plandokument för respektive ansvarsområde. Med avseende på 

intervjupersonernas ansvarsområden kan intervjuerna tänkas ge information på detaljerad nivå och 

strategisk i en stadsplaneringskontext, men även utifrån kultur och fritidsaspekter.  Intervjuerna har 

valts med avsikt att skapa olika synvinklar beroende på ansvarsområde i samhällsbyggnadsprocessen. 

De har genomförts i en halvstrukturerad kontext för att ha möjlighet att kunna ge följdfrågor på 

intervjupersonens svar på de förberedda frågorna (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna har spelats 

in efter godkännande från de intervjuade personerna och i efterhand sammanställts. De uttalanden 

eller ståndpunkter som har erhållits från intervjuerna och sedan använts i rapportens text har 

refererats till respektive text angivna numrering.   

De personer som har intervjuats beskrivs nedan: 

- Linn Grönlund – Planarkitekt på Planenheten, Nacka kommun. Planenheten på Nacka kommun 

jobbar med detaljplanering för kvarter i kommunen samt med mer detaljerad 

översiktsplanering som rör stadsområden i form av strategiska planeringsdokument. Linn är 

delegerad till att jobba med detaljplan i sydvästra Sickla där hennes uppdrag är att få plats med 

en hög andel bostäder samtidigt som skolan inom planen ska expanderas och en 7-spelareplan 

placeras på taket.  

- Erik Widberg – Stadsutvecklingsstrateg på Enheten för strategisk utveckling, Nacka kommun. 

Enheten för strategis utveckling planerar för översiktlig planering genom framtagande av 

översiktsplaner och andra strategiska dokument. Erik jobbar nu för tillfället på ett projekt att 

undersöka alla välfärdsfastigheter i kommunen samt med att ta fram passande positioner för 

nya fotbollsplaner i kommunen.  
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- Thomas Sass – kultur- och fritidsenheten på Nacka kommun. Thomas är tjänsteman och i 

huvudsak ansvarig handläggare till dokumentet Kapacitetsutredning fritid - Behov av ytor och 

anläggningar för idrott och fritid 2017 - 2030 (Sass, 2016). Han är utredningsledare och 

ansvarig till att få fram vägledande dokument till politiken. Thomas jobbar för tillfället på 

Saltsjöbadens nya simhall men även ständigt som en kommunikatör mellan politiker och 

idrottsföreningar.  

Nätverksanalyser  
Nätverksanalyserna som används i denna studie har utgått från teorin som utvecklas inom space-

syntaxforskningen. Teorin anses vara tillsammans med övriga  närhetsanalyser ett komplimenterande 

synsätt på tillgänglighet då den använder en högre detaljeringsgrad än ”mer översiktlig” 

tillgänglighetsforskning (Ståhle et al., 2010), som vanligtvis kan består av linjär avståndsbedömning 

genom ”fågelvägen”.  

För att kunna undersöka tillgänglighet- och närhetsanalysernas resultat har analyserna använt avstånd 

som ett mått av riktningsförändringar men även nätvärksanalyser med numeriska mått, som avstånd i 

meter och tid. Dessa har resulterat i att närheten till fotbollsplanerna har genomförts genom att både 

studera gång- och cykelnät men även restidsavstånd med kollektivtrafik.  

Utgångspunkten för att kunna mäta tillgänglighet i Nacka kommun har varit med hjälp av en utvecklad 

axialkarta över hela kommunen framtagen av The Spatial Morphology Group (SmOG)2 i ett samarbete 

mellan högskolorna Chalmers och KTH. Space syntax anses vara ett viktigt och användbart system inom 

stadsplanering (Ståhle et al., 2010, Legeby et al., 2015, Marcus, 2010) och anses även i denna rapport 

vara ett tillförlitligt verktyg för att kunna uppfylla studiens syfte. Space syntax bedöms av Legeby et al. 

(2015) vara ett viktigt verktyg för stadsplanerade då analyserna genom denna teori skapar underlag 

för hur stadsplanerare kan bearbeta, bevara eller förändra stadsrummet sociala betydelse (Legeby et 

al., 2015).  

Axial- och Segmentkartan  

Den axiala kartans tillförlitlighet att kunna visa gåendes mönster har enligt Ståhle et al. (2010) visat sig 

i en rad olika studier. Dock måste noteras att dess tillförlitlighet inte är lika välfungerande i ett  brutet 

gatusystem, som exempelvis förortsstrukturer, där befolkningstäthet är mer slumpmässig än ”vanliga” 

europeiska städer med ett deformerat gatusystem där befolkningstäthet som utbud och attraktioner 

har en mer jämn fördelning (Ståhle et al., 2010).  Nackas gatunätssystem anses i denna rapport vara 

ett brutet gatusystem om det ställs i jämförelse med gatusystemet på Södermalm - som i arbetet av 

Ståhle et al. (2010) definieras som ett deformerat gatusystem.  

Space syntax 

Vid tolkningen av dessa analyser via space syntax teorin är det enligt Legeby et al. (2015) viktigt att 

komma ihåg två saker. För det första så är analyserna en representation om hur tillgänglighet bör vara 

utifrån teorin och inte hur det faktiskt är. Även fast ett stråk eller stadsrum tyder på en stark 

användbarhet eller integration så behöver inte detta nödvändigtvis vara sant i verkligheten. 

Analyserna baseras på stadsrum och vägsegments konfiguration i stadsrummet och inte dess faktiska 

användande av områdets invånare. Exempelvis, om vissa förutsättningar råder som att det är mörkt 

ute eller är i fördåligt skick för att bruka så kanske ingen använder den mest integrerade gatan för att 

den inte är upplyst eller att den inte är lagad, och så vidare. För det andra så måste analyserna 

kompletteras med attribut och målpunkter. Finns det inget som attraherar brukaren att vilja använda 

                                                           
2Se hemsida; https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/forskning/Stadsbyggnad/Sidor/The-Spatial-

Morphology-Group-[SMoG].aspx 

https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/forskning/Stadsbyggnad/Sidor/The-Spatial-Morphology-Group-%5bSMoG%5d.aspx
https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/forskning/Stadsbyggnad/Sidor/The-Spatial-Morphology-Group-%5bSMoG%5d.aspx
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ett stråk behöver det inte heller användas. Saknar tillexempel ett gatusegment tillgänglighet till en 

fotbollsplan finns det ingen anledning för fotbollsspelaren att gå längs med den högt interagerade 

gatan om den inte leder till att man kommer fram till en fotbollsplan.  

Genom dessa analyser kan vi studera tillgängligheten av planerna och se vilka planer som kan behöva 

se över sina stråk så att planerna blir lättare att nå.  

De analyser som genomförts är:  

- Rumslig räckvidd  

- Rumslig centralitet (Integration och Betweenness)  

- Tematiska analyser  

För att finna olika typer av förståelse för rummet har olika räckvidder (radier) valts. Genom att använda 

olika radier kan analyserna skapa uppfattningar av hur integrerad eller nära olika stadsrum är på lokala 

nivåer till globala nivåer. En rumsintegration som genomförs inom en liten radie, alltså ett litet antal 

riktningsförändringar, anses därför fånga den lokala rumsintegrationen medans en större radie som 

täcker en hel stadsdel säg därför fånga den globala, eller övergripande. Genom att analysera de båda, 

eller fler olika räckvidder kan orienterbarheten fångas i staden. När analyserna tyder på att det finns 

en hög integration för en gata kan det ge betydelsefulla svar på att dessa används för att orienterar sig 

i staden, medans om det visar på det omvända med olika värden beroende på räckvidd kan det tyda 

på att de används sällan, eller är otydliga.  Genom att undersöka lokala och globala räckvidder kan det 

avläsas vilka stråk som är viktiga för längre förflyttningar. Lokalt välintegrerade stråk tyder på att dessa 

vägar används för kortare resor inom en stadsdel, medans globalt välintegrerade stråk tyder på att de 

används för längre resor som exempelvis mellan olika stadsdelar. Om värden tyder på att de både är 

höga på lokal som global nivå tyder det på hög potential för flera olika typer av korta och långa 

förflyttningar sker på dessa gator, medans det omvända tyder på motsatsen (Spacescape, 2018). 

Enligt Legeby et al. (2015) behövs olika räckvidder på bostadsområden av olika planeringsmässiga 

ideal. Ett bostadsområde från 1950-1970 talet har tillexempel behov av en högre radie för att fånga 

den lokala nivån då det offentliga rummet oftast har kortare sicklinjer samt att det är i en mer 

nerbruten skala. De fortsätter med att säga att i analyser är en radie på 5 000 meter rimlig att använda 

för att få ett översiktligt perspektiv beroende på sammanhang, och att lägre radier för att fånga de 

lokala analyserna kan göras på omkring 500 meter (Legeby et al., 2015).  

De olika radier som valts inom dessa analyser är  

- 500 meter (lokal nivå) 

- 1500 meter (medel nivå) 

- 5000 meter (global nivå)  

Del 2: Datahantering och utförande  
I denna del presenterar data som har tillgåtts, hur den har hanterats och används inom metoden för 

att nå ett resultat. För teorirelaterade begrepp hänvisas läsaren att gå tillbaka till teoridel 2 för 

definitioner och teorikoncept.  

Data som används i rapporten 
Den digitala data som har används i denna rapport har samlats från två olika typer av ursprung. Dels 

har data inskaffats från de kommunala databassystem som finns inom kommunen samt data framtaget 

från tidigare forskning. Data som rör positionering och antalet av fotbollsplaner, kollektivtrafikstopp, 

byggnader, markområden, områdesindelningar, befolkning med mera har samlats in genom Nacka 

kommuns geografiska informationssystem Interngis. Interngis är ett system som kan användas av 
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samtliga tjänstemän på kommunen vars data läggs till av kommunens lantmäterienhet. Detta gör att 

all data som beskriver kommunen har varit data som tjänstepersoner kan ha tillgång till.  

Den axialkarta som utgör grunden för segmentkarta som används för gång- och cykelnätsanalyserna 

har framtagits av forskningsgruppen ’SmOG group at Chalmers’. Denna karta hade förprogrammerade 

analyser av olika vägsegment i kommunen från tidigare undersökningar. Dessa värden har legat till 

grund för de analyser som gjorts i rapporten.  

Programvaror som används i rapporten  
Space syntax kan utföras i flera olika mjukvaruprogram för geografiska informationssystem. I denna 

rapport har resultaten framtagits med hjälp av Qunatitum GIS, kallat Q-GIS, av Open Source Geospatial 

Foundation. Det andra programmet som används är ArcMap av ERISI. ArcMap är ett avancerat GIS 

verktyg för att utföra tyngre analyser för att sedan tydligt kunna visualisera dem. 

Quantitum GIS är ett geografiskt informationssystem (GIS) som kan användas för att utföra enkla till 

mer avancerade nätverksanalyser. I Nacka kommun används Q-GIS för framtagandet av kartor och 

enklare analyser inom kommunen. Programmet är kopplat till Nackas interna dataservrar, kallat 

Interngis, och har därför varit till stor nytta för framtagandet av nödvändig data till analyserna. Utöver 

utbudet av data till programmet finns även fördelen av att Q-GIS går att koppla till så kallade plug-in 

verktyg. I denna rapport har Place Syntax Tool (PST) används. PST grundar sig i space syntax-teori och 

kan utföra betweenness- och integrationsanalyser på segmentkartan3.  

Riktningsförändringar, axiala steg, beräknas i stadsrummet samt det utbud och attraktioner som man 

önskar analysera som i rapportens fall, fotbollsplaner, bebyggelse och kollektivtrafikstationer. Utbud 

och attraktioner brukar inte beräknas i space syntax men efter att efterfrågan om gåendes 

rörelsemönster påverkan av kollektivtrafik eller stadsmässig täthet införskaffades attraktioner i 

modellen PST (Ståhle, 2012). De resultat som kunnat erhållits i Q-GIS har sedan färdigställts i ArcMap. 

ArcMap har i denna rapport kompletterat Q-GIS analyserna med visualisering av PST analyserna samt 

kompletterande tidsbaserade nätverksanalyser som bland annat närhetsanalyser till fotbollsplaner 

med kollektivtrafik. 

Närhetsanalyser 

Metrisk räckvidd  

Då närhetsanalyser kan utan begränsningar i princip räkna hur långa avstånd som helst är det i sin 

ordning att bestämma olika närhetsgränser och referensramar så att analyserna får rimliga resultat. 

Svårigheten att faktiskt bestämma rimliga gränser har fått göras efter tidigare definierade avståndskrav 

erhållen i teorin samt sunt förnuft.  Avståndsgränserna har definierats från varje 

fotbollsplansmittpunkt till varje gatusegment (segmentkartan) eller mittpunkt till ett bostadshus.  

Avståndsgränserna som valts är  

- 1000 meter 

- 2000 meter 

- 3000 meter  

Till att börja med är det av intresse att studera närheten av fotbollsplanerna med ett avstånd av 1 000 

meter. Enligt Trafikförvaltningen (2015) anges att 900 meter kan anses vara ett rimligt avstånd till 

närmaste kollektivtrafikpunkt för villabebyggelse, varför en begränsning av 1000 meter till en 

                                                           
3 Programmet har hämtats från KTHs hemsida, https://www.arch.kth.se/en/forskning/urban-design/software-
1.675214  

https://www.arch.kth.se/en/forskning/urban-design/software-1.675214
https://www.arch.kth.se/en/forskning/urban-design/software-1.675214


28 
 

fotbollsplan anses vara det första steg av närhetsgräns. Den följande avståndsberäkningen 2000 meter 

är ett mellanvärde mellan det första närhetsmåttet och kommunens avgränsning om 3000 meter som 

nämns i kommunens närhetsprincip (Sass, 2016). Vid analyser av fyra kilometer från en fotbollsplan 

har samtliga bostäder kunnat täckas, varför detta avstånd inte illustrerats.  

Det bör observeras att dessa avståndsgränser syftar till det faktiska avståndet i relation till gång- och 

cykelnät, vilket är stor skillnad från ”fågelavståndet” mellan fotbollsplaner och bostäder. Detta ger 

analyserna mer precis framställning av tillgängligheterna till fotbollsplanerna och kan representera ett 

mer ”värklighetsrelaterat” resultat. I nedanstående bilder kan vi se hur avståndet via fågelvägen kan 

påverka resultatet avsevärt.  

 

Figur 8 Karta till vänster visar närhet inom 2000 meter från närmaste fotbollsplan. Röd färg visar byggnader som är inom 
avståndet, blå visar på bortom. Kartan till höger visar hur stort område som täck inom 2000 meter med fågelvägen som 
avstånd. Färgerna på ringarna indikerar vilka områden som täck inom fågelvägen. Visualiserad av Kahlbom (2018). 

Rumslig centralitet  

De integration- samt betweennessvisualiseringar som framställts i denna rapport baserats på data och 

värden framtagna av SmOG. Dessa är ett utsnitt av modellen för Stockholm (arbetsmaterial) och går 

att finna i publikationen av Berghouser Pont et al., (2017).  Dock kunde det fastslås vid bearbetning av 

kartan att fel i vägnätet kunnat hittats. Innan dessa fel identifierades visade resultaten på orimliga 

resultat i förhållande till verkliga gångavstånd inom vissa områden4. Dessa kompletterats med nya 

linjer. Dock har inte det omarbetade vägnätet används för att göra nya analyser av centralitet utan 

bara vid beräkningar av metriska räckvidder. Det bör noteras att fler fel i gångnätet kan finnas men 

som inte har kunnat identifierats. Det ska även tilläggas att gångstråken till största del är anlagda stråk 

och har därför inte analyserat eventuella passager genom skog, ängar eller andra gångstråk som skapat 

genom mänskligt användande.   

Vid visualisering av analyserna anges gatusegmentens olika värden och färgintensitet. Kartorna 

gällande Integration har ett ökande värde beroende på intensitet av färg, där den röda färgen har hög 

integration och den blåa färgen har en låg integration. För Betweenness är den tjockaste och mörkaste 

linjen de gator med kortast avstånd mellan olika punkter inom räckvidden, och där den tunnaste och 

ljusaste linjen representerar de gator med längst avstånd (Figur 9).   

  

                                                           
4 Dessa har varit gångstråk inom Jarlsberg samt Svnidersviksbron över Svindersvik via kvarnholmen mot Nacka 
forum.  

Bortom 2000 meter 
Bortom 2000 meter 

Bortom 2000 meter 

Bortom 2000 meter 
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Figur 9 Karta till vänster visar Betweenness centrality med 500 meter radie och höger visar Angular integration med 500 meter 
radie. Området är Älta, Nacka kommun. Bilderna visar två typer av centralitet och visas enbart som exempel. Tydligare 
exempel finns att tillgå i avsnittet ’Empiri och Analys’. Visualiserad av Kahlbom (2018). 

Värdena för respektive gatusegment blir en klass (färgintensitet) genom en jämn intervalluppdelning. 

Det vill säga att om vi har fem klasser i en betweennessanalys bestäms kategorierna efter antalet 

angivna värden för respektive gatusegment och delas därefter upp i jämna klasser med lika många 

gator i samma klass. Detta kommer då att ge en viss nyansering av värdarna. Där tillexempel en högre 

kategorisering skulle kunna lyfta fram vissa gator tydligare istället för att sammansätta alla inom olika 

klasser. Till exempel har två gator med höga värden på 288 till 355 (figur 10) kategoriserats i samma 

klass med 67 gatusegment i varje. Som ett resultat av detta kan visualiseringen vara missvisande då till 

exempel gator med värden på över 350 är betydligt mer använda än gator under 290. Samma typ av 

resonemang kan göras för kategoriseringen av klasser i integrationsanalyserna.  

Figur 10 Bild visar till vänster i Legend kategorisering av olika värden i en 
betweennessanalys med radie 500 meter. Visualiserad av Kahlbom (2018). 
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Tematiska analyser – kollektivtrafikavstånd  

Analyser vid tillgängliga fotbollsplanerna genom kollektiva medel har enbart buss analyserats. Nacka 

kommun har även spårbunden trafik i from av Saltsjöbanan, men på grund av att den är under 

reparation mellan åren 2016 – 2025 och då går med oregelbunden trafik som är svårt att kombinera 

med övrigt bussnät och har nätet följaktligen uteslutits.  

Analyserna som genomförts har tagit 

hänsyn till den busshållsplats som är 

närmast tillgänglig enligt PST med 

beräkning från mittpunkt av 

busshållplats till mittpunkt av 

fotbollsplan. Det vägnät som 

analyserats är de vägar som enbart 

används för busstrafik enligt 

kommunens GIS-databas. Avstånden 

beräknas i tid där en buss med 

beräknade stopp och hinder på 

vägen har en genomsnittlig hastighet 

av 15 km/h samt att en person 

förväntas gå 100 meter på en minut. 

En nackdel med denna analys är att 

inte aspekten av turtäthet kunnat analyseras. Inte heller bussarnas faktiska färdväg analysen tagit 

hänsyn till. Detta kan enbart påverka resultatet negativt i from av länge reseavstånd då PST metoden 

alltid finner den kortaste vägen till slutmålet, i detta fall den närmaste busstationen till fotbollsplanen  

Figur 12 Bild visar hur kollektivtrafikanalyserna hanterats. Källa (Legeby et 
al., 2015). 

Figur 11 Kollektivtrafikens upptagningsområde i minuter till fotbollsplanen 
Boovallen. De färgade linjerna representerar resetid mellan busshållplatser på 
en sträcka till närmaste busshållplats till en fotbollsplan. Färgen på 
fotbollsplanen är restiden till fotbollsplanen (gång) från närmaste busstation. 
Visualiserad av Kahlbom (2018). 
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från varje vägnätssegment (figur 12).  Kartan visar hur lång tid det tar att åka med buss via vägnätet 

samt hur lång tid det tar att ta sig till en fotbollsplan via gång från närmaste busstation. Intensiteten i 

färgen på bussnätet avgör hur långt tid det tar att färdas i bussen längst med bussnätet där röd färg är 

snabbast (under 5 minuter) och mörkblå tar längst tid (över 20 minuter). Färgen på fotbollsplanen visar 

i tid avståndet från närmaste busshållplats.  

Befolkning i Nacka kommun 
Nacka kommun består av 4 olika kommundelar i olika storlekar: Sicklaön, Saltsjö-Boo, Älta och 

Saltsjöbaden-Fisksätra (figur 1). Inom dessa olika delar varierar befolkningsantal och dess totala yta. 

För att kunna dela upp befolkningen i en mer finfördelad skala har analyserna använt 

befolkningsbestånd inom varje så kallade nyckelkodsområden, förkortat NYKO. Varje kommundel har 

olika många NYKO samt har olika ytstorlekar och befolkningstäthet. Dessa är totalt 89 till antalet (figur 

13). 
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Figur 13 Nacka kommuns Nyckelkodsområden, NYKO. Källa 
Nacka kommuns databas.  
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Statistik över antalet personer i respektive nyckelkodsområde har kunnat erhållas genom kommunens 

interna statistiska databas via exploateringsenheten. Denna befolkningsdata har bestått av stora Excel-

filer där respektive nyckelkodsområdes befolkning har kategoriserats i olika åldersgrupper mellan 2016 

till 2030. Rapporten har valt att enbart titta på den befolkningsstatistik som representerar 2018 års 

befolkning.  

Kultur- och fritidsnämndens (Sass, 2016) utredning har som tidigare redogjorts prioriterat barn- och 

ungdomar i åldersgrupperna 7 till 20 år, vilket även denna rapport valt att analysera. Det har även 

funnits ett intresse att analysera en yngre åldersgrupp, 0 till 6 år, då dessa är de kommande barn och 

ungdomar som kommer att bruka planerna i framtiden. Dock finns en osäkerhet i hur många som 

kommer att bo kvar inom kommunen samt hur många som kan tillkomma. Med tanke på denna 

osäkerhet får läsaren förstå att alla analyser är baserade på dagslägets befolkningsgrad.  

Valet av åldersspannet 7 till 20 år har också betytt att den erhållna befolkningsstatistiken av 

kommunen behövts korrigerats. Befolkningsstatistiken i nyckelkodsområdenrna har inte kategoriserat 

de olika åldersgrupperna på ett vis . Av den statistik som kunnat erhållas var befolkningsantalet 

uppdelade mellan åldersgrupperna 6 till 9, 10 till 12, 13 till 15, 16 till 18 samt 19 till 24 år. Därför har 

korrigering gjorts i åldrarna 6 till 9 år respektive 19 till 24 år då dessa inte finns mellan åldersintervallet 

7 till 20 år, som studien analyserar.  

Nya åldersgrupper i befolkningsstatistiken skapades: 7 till 9 år samt 19 till 20 år där dessa är 

medelvärdet av den ursprungliga gruppen multiplicerat med antal år i åldersintervallet.  Detta beskrivs 

nedan: 

𝑇 (𝑛) = 

 𝑥𝑖,1 + ⋯ +   𝑥𝑖,𝑛

𝑦
∗ 𝑛𝑓 

𝑑ä𝑟,  

medelvärdet av totalen mellan 6 till 9 år respektive 19 till 24 år anges till varje befolkningsantal för 

respektive åldersgrupp. Om andelen av respektive år i åldersgruppen anges till 𝑥𝑖 och 𝑥𝑓 , där 𝑥𝑖 är 

första årets befolkningsantal i åldersgruppen och 𝑥𝑓 är det sista året divideras totalen med antalet 

räknade år 𝑦 i åldersgruppen och multipliceras med antalet år 𝑛 i det nya önskade åldersgruppen. 𝑇(𝑛) 

är totalen av befolkningen med avseende på antalet år 𝑛 i den nya åldersgruppen. 

Tidigare befolkning inom respektive kommundel hade följande befolkningsantal mellan 6 till 24 är:  

Sicklaön 8159 individer 

Saltsjö-Boo 9298 individer 

Älta 4700 individer  

Saltsjöbande-Fisksätra 3448 individer 
 

Med denna uträkning får vi följande total för respektive åldersgrupp i varje kommundel mellan 7 till 

20: 

Sicklaön 6219 individer  

Saltsjö-Boo 7527 individer 

Älta 3706 individer 

Saltsjöbande-Fisksätra 2783 individer 
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Befolkningsfördelning i nyckelkodsområden  
Inom kommunen bor det cirka 100 000 personer var av omkring 20 000 är barn och ungdomar mellan 

7 till 20 år. Tidigare har denna rapport hänvisat att det råder behov av mer fotbollsplaner i kommunen 

i förhållande till antalet barn och ungdomar över hela kommunen (Sass, 2016). Av denna anledning 

kommer rapportens resultat inte fokusera på hur många fotbollsplaner som behövs i kommunen i 

helhet, utan istället fokusera till hur många barn som har tillgång till planerna inom de angivna 

avståndsbegränsningarna inom respektive kommundel och nyckelkodsområde. För att finna hur 

många personer som bor i närheten av fotbollsplanerna har analysen börjat med att beräkna avstånd 

genom PST från mittpunkten av varje fotbollsplan till varje bostadshus genom att följa gång- och 

cykelnätet. Där det inte funnits en direkt anslutning från ett vägsegment till bostadshus har den 

närmaste avståndet funnits från ett bostadshus via fågelvägen till ett vägsegment. Detta görs 

automatiskt vid mjukvaruprogrammets användande av PST. Detta kan tänkas vara motsägelsefullt från 

tidigare uttalande att fågelvägen inte är att rekommendera vid väganalyser. Dock kan sägas att 

”fågelvägsförenklingen” i detta avseende bara hanterar avstånd över tomtytor och kan därför anses 

vara en betydligt liten omfattning och inte av samma omfång som hänvisats till tidigare där 

fågelvägsföränkling kan göras över kilometers avstånd.  

Befolkningsstatistik har kunnat erhållas från kommunen baserat på befolkningsstatistik från 2018 per 

nyckelkodsområde. Läsaren bör notera att detta tillvägagångssätt för att finna andel personer som bor 

i närheten av planerna inte är en felfri metod. I detta resultat redovisas befolkningsstatistiken till den 

totala ytan av nyckelkodsområderna. Detta ger att även om området visar på en hög andel barn och 

ungdomar, kan andelen vara koncentrerad till en specifik plats i området, när det på kartan kan tolkas 

som att det är hela ytan av området som har ett högt befolkningsantal. Då även nyckelkodsområderna 

varierar till storlek tillsammans med koncentrationen av boenden ligger felmarginalen i att närheten 

till fotbollsplanerna inte kommer att vara densamma för hela områdets befolkning.  

En mindre felfri metod vore att istället kunna presentera ett resultat som baseras på befolkningsandel 

per fastigheter. Då kommunen inte kunnat erbjuda denna typ av information har metoden uteslutits. 

Dock kvarstår ytterligare en begränsning i analysen oavsett om den skulle använda nyckelkodsområde 

eller fastighetsbaserad befolkningsstatistik. Detta är av den enkla anledningen att beräknar det totala 

antalet barn och ungdomar med närhet eller tillgänglighet inom varje nyckelkodsområde eller fastighet 

är bristfällig då den inte representerar det faktiska utnyttjandegraden eller besökstrycket av 

anläggningarna. Faktum är att inte alla barn använder fotbollsplanen inom nyckelkodsområdet där de 

bor eller för den delen kommunen och är därför bara en fiktiv siffra.  Vilken anläggning som används 

kan bero på många fler faktorer än närhet, som tillexempel om det finns belysning på kvällstid, om det 

är dåliga cykelvägar dit eller vilken typ av idrottsförening personen tillhör. Även finns det en chans att 

personer i ytterkanterna av kommunen använder andra närliggande anläggningar i angränsande 

kommuner.   

Med denna medvetenhet ska läsaren tolka resultaten i rapporten med en viss förståelse för 

inkorrekthet och felmarginal.   

Hur definieras en fotbollsplan   
Vad som anses var en fotbollsplan kan självklart variera beroende på premisser och värderingar hos 

brukarna, planerarna eller förbipasserande. En fotbollsplan kan förslagsvis vara en plats där man kan 

spela fotboll på ett organiserat vis inom yta av angivna dimensioner eller helt enkelt bara en enkel 

grusplan med två mål på vardera sida eller plank. Enligt kommunens GIS-databas Interngis varierar 

utbudet stort beroende på om vi söker på fotbollsplaner eller söker efter bollplaner.  Ur lagret 

”bollplaner” finner vi alla möjliga olika planer för basketspel, tennis, mindre lekplaner med mål eller 

större grus- och konstgräsplaner med möjlighet till fotbollsspel. Många av dessa planer kan användas 
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för fotbollsspel men då de inte presenteras som det på varken kommunens hemsida eller kommunens 

databas utesluts dessa.  

De fotbollsplaner som definieras som fotbollsplaner i analyserna är en bokningsbar bollplan möjlig för 

fotbollsspel av organiserad fotboll. För att kunna begränsa arbetes krävande undersökningsbehov av 

vad som kan anses vara användbart för organiserat fotbollsspel har detta arbete enbart fokuserat 

analyserna på dessa planer som är bokningsbara enligt kommunens hemsida. Det finns även en 

osäkerhet i och med vad som kan anses vara en bollplan. Vissa spontanidrottsytor har blandade 

funktioner där barn och andra utövare kan spela basket, fotboll eller andra sporter på samma yta. Här 

finns en svårighet i att finna avgränsningen av hur många olika bollplaner analysen i sådant fall ska 

analysera. Även har rapporten av Sass (2016) fokuserat utbudsfrågan på de bokningsbara planer som 

finns i kommunen, varför det faller sig naturligt att göra denna rapports analyser på dessa.  

I den data som används har två fotbollsplaner fått tilläggas manuellt till Interngis-lagret då det visat sig 

kommunens gis-databas inte vara uppdaterade till det aktuella beståndet i kommunen. Resterande 

data från kommunen har förblivit oredigerad.  

Storleken för en fullstor 11-spelarplan definieras enligt Svenska fotbollförbundet StFF (2017a) att 

längden ska vara 105 meter lång och 65 meter bred (StFF, 2017a). Utöver detta ska plats lämnas plats 

för avbytare, ledare och åskådare samt om möjlighet finns för uppvärmningsytor och andra 

nödvändiga anläggningar (Sass, 2016). Dessa fotbollsplaner anses i analyserna utgöra ett vad denna 

rapport kallar kapacitetsvärde av 1,0, där kapacitetsvärdet definieras här som andelen fullstora planer. 

En 7-manna fotbollsplan 

behöver en minde yta,  cirka 60 

till 85 meter lång och 35 till 50 

meter bred (StFF, 2017a). Denna 

yta kan fördelas två gånger över 

en fullstor 11-manna plan och 

ges därför ett kapacitestsvärden 

på 0,5. Den minsta storleken av 

fotbollsplaner kallad 5-manna 

kan fördelas fyra gånger över en 

11-mannafotbollsplan från 

därför ett värde av 0,25. 

Exempelvis så skulle alltså ett 

område som har totalt fem 

fotbollsplaner var av två är 

fullstora 11-mannaplaner, en 7-

mannaplan och två 5-

mannaplaner skulle detta 

generera i ett totalt 

kapacitetsvärde av 3,0. Denna 

typ att ge värden på kapacitet 

kan även ses i Sass (2016, s.22).  

 

Figur 14 Detaljerad beskrivning av 
fotbollsplan där D = 105 meter och B = 

65. Källa (StFF, 2017a) 
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EMPIRI och ANALYS 
Inom detta avsnitt kommer fakta att presenteras som framkommit efter analyser (rumslig räckvidd, 

rumslig centralitet, tematiska analyser) av data samt information samlad från intervjuer med 

tjänstemännen på kommunen. De båda informationskällorna ställs mot varandra i passande kontext. 

En sammanfattad redogörelse presenteras senare i Resultat.  

Utbud och placering av fotbollsplaner 
Fotbollsplanerna i kommunen finns i 16 av kommunens 89 NYKO. Fördelningen är relativt utspridd 

över kommunytan med undantagsfall i de ytterdelarna av kommunen vid Saltsjöbaden och norra Boo 

samt i det större naturreservatet Nacka reservatet i norr till öst om Älta. Sportytorna är placerade 

enskilt eller intill varandra i större fotbollsområden bestående av två till tre planer i olika storlekar, där 

det sistnämnda är mer vanligt förekommande. Kartan visar även på att de fotbollsplaner som vanligen 

placeras enskilt är 5-mannaplaner. De större planerna har parkeringsplatser, omklädningsrum och 

andra nödvändigheter som fotbollsplanerna kan dela på. Det är därför fördelaktigt att enligt Sass5 att 

placera framtida fotbollsplaner intill varandra, eller intill andra sportanläggningar och skolor.    

 
Figur 15 Karta visar placering av fotbollsplaner, plantyp samt placering inom NYKO  

Tabell 1 Fördelningen av fotbollsplaner i respektive kommundel 

                                                           
5Sass, Thomas; Utredningsledare på Nacka Kommun. 2018. Intervju 12 april 

 Fotbollsplaner   

Sicklaön Saltsjö-Boo Älta Saltsjöbaden-Fisksätra 

Nacka IP (1) konst. Myrsjön Alta IP Saltsjöbadens IP 

Nacka IP (2) Orminge Älta IP 5-manna Saltsjöbaden 7-manna 

Tattby 

Saltsjöbadens IP  

Saltsjöbaden 7-manna 

Fisksätra IP  

Fisksätra IP 7-manna 

Fisksätra 5-manna 

Boovallen IP (1) 

Boovallen IP (2) 

Bovvallen  

Myrsjön  

Orminge  Björknäs IP  

Björknäs grusplan 

Johannes Petri 

Skuru IP 

Skuru 5-manna 

Skuruskolan 

Tollare BP 

Järlaberg 

Nacka IP (1) 

Nacka IP (2) 

Alphyddan 

Sicklavallen 

Älta IP (1) 

Älta IP (5-manna) 

Stavsborgsplanen  
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Efter intervjuer med tjänstemän på kommunen har det framkommit att tillgänglighet får en liten 

avgörande roll för placering vid strategisk och översiktlig planering. Wiberg6 menar att ”det är oklokt 

att inte placera dem (fotbollsplanerna) vid en skola” och faktorer som får en viktig del i planeringen är 

om det redan finns befintlig infrastruktur, som parkering och omklädningsrum. Denna yta blir därför 

enligt Wiberg3 en naturlig del även för skolidrotten. På detta vis bidrar det till en ”mer effektiv eller 

hållbar stadsutveckling” (Wiberg3). Andra faktorer är om det finns befintliga grusplaner på platserna 

som kan byggas om med konstgräs samt om befintliga detaljplaner tillåter byggnationen.  

Samtidigt så har tillgänglighet på en detaljerad nivå en stor betydelse i planeringar och integration med 

skolor ett komplex ämne. I intervjun med Grönlund7 belyser hon om problem som kan uppstå vid 

planering av fotbollsplan som integreras med ett skolområde, i detta fall vid Sicklavallen. En svårighet 

är fördelning av skolyta och fotbollsträningstider, vilket kan innebära att fotbollsplanen blir tillgänglig 

för organiserad fotboll efter skolan slutar. En annan är att få plats med planen intill skolan när tät 

bebyggelse måste in. Vidare berättar Grönlund att den nuvarande skolan på platsen ska till största 

delen rivas för att få plats med en ny och större skola.  

Wiberg3 berättar att kommunen tittar för tillfället på placering av två fotbollsplaner vid ”Possmossen” 

(NYKO 221 alt. 222) alternativt vid ”Dalkarsängen” (NYKO 280). Se figur 13 sid 30. För- och nackdelar 

med dessa placeringar är olika. Tillexempel har inte Possmossen någon befintlig infrastruktur utan är 

för mestadels fördelaktig för att enligt Wiberg3 finns gott om yta att placera två planer i området samt 

att de kan ”börja byggas på en gång”. Dalkarsängen har positiva fördelar för att det pågår ett 

detaljplanarbete inom området för en ny grundskola. Även är det nära beläget till Boo FF som har 

många utövare där. Dock finns en hake med förslaget vilket innebär stora saneringskostnader på grund 

av den inaktiva återvinningscentralen som ska tas bort från området. Den absolut avgörande faktorn 

som avgör placeringen enligt Wiberg2 är vad politikerna i kommunen beslutar.   

Sass2 och Wiberg3 ger liknande svar på frågan om vad som är det största utmaningarna för en placering 

av fotbollsplaner vilket anses vara ytkravet fotbollsplanerna kräver.  Samtidigt menar Sass2 att det kan 

finnas en fördel med att bygga 11-spelareplaner, tråtts ytkravet då det finns möjlighet att dela planen 

i mindre spelarplaner vid tärningsspel. En 11-spelarplan kan delas upp i tillexempel 2 planer om 

brädden på 11-spelarplanen blir längden, samt att längden på 11-spelarplanen delas i 2 och blir 

brädden på 7-spelarplanen.  

                                                           
6 Wiberg, Erik; Stadsutveckligsstrateg på Nacka kommun. 2018. Intervju 13 april  

7 Grönlund, Linn; Planarkitekt på Nacka kommun. 2018. Intervju 17 april  

Sicklavallen Björknäs IP Stavsborgsplanen Fisksätra IP  Naturgräs 

Jarlaberg Björknäs IP 5-manna   Fisksätra IP 7-manna 

Skuru IP Johannes Petri   Fisksätra 5-manna 

Skuru IP 5-manna Boovallen (1) gräs.   Tattby 

Skuruskola Boovallen (2) konst.     

Alphyddan Tollare BP   

  Boovallen     
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Tabell 2 Visar befolkningstorlek samt belastning av kommunens planer 

  Fotbollsplanutbud 

Område Nacka kommun  

Befolkning 20 246 st 

Antalet fullstora planer 15,75 st 

Belastning (personer/fotbollsplan)  1285 st 

 

Sammanlagt visar erhållna data att fotbollsplanerna i kommunen har en belastning om 1 285 personer 

per fotbollsplan. Vid granskning av fotbollsplansutbud och befolkningsstatistik presenterad i figur 16 

kan två observationer göras. För det första är att Sicklaön och Saltsjö-Boo är de kommundelar som har 

största antalet barn och ungdomar i åldern 7 till 20 år. Där bor det cirka 6 200 till 7 500 personer och 

är även de områden som har det största utbudet av bokningsbara fotbollsplaner. För det andra går det 

att utskilja att fotbollsplanerna är till majoriteten av fallen placerade intill NYKO som har en 

befolkningsstorlek på över 191 personer. 

Av kartan i figur 17 visas att hälften av alla mest befolkade NYKO har en eller fler fotbollsplaner inom 

NYKO gränsen. Av dessa två observationer ges en antydan på att en stor andel nackabor har bra tillgång 

till fotbollsplanerna. Dock måste en tydligare undersökning utföras för att kunna göra detta antagande 

besvarat vilket leder till presentationen av tillgänglighetskartorna med de olika avståndsgränserna av 

1000 meter, 2000 meter samt 3000 meter i kommande avsnitt.   

Figur 16 Visar fotbollsplaner och befolkningsgrad i respektive NYKO 
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Figur 17 Visar de 10 mest befolkade NYKO i kommunen där ytorna visas som 
totala antalet bar och ungdomar inom NYKO-ytan.   

Dalkarsområdet  

Boo Gård  

Västra källvägsområdet  

Solsidan  

Orminge Centrum  Skuru  Jarlaberg 

Saltsjö-Duvnäs  

Sigfridsborg  
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Rumslig räckvidd – närhet och belastning 
Vid analyser av tillgänglighet av fotbollsplaner har kommunen inte gjort dessa typer av analyser 

tidigare menar Sass8 och Wiberg9. I regel tittar kommunen på olika upptagningsområden vilka är 

bestämda efter region och inte nyckelkodstillhörighet (Wiberg5). Kommande kartor är till fördel från 

tidigare analyser mer precis tolkning kan göras av hur många personer som kan ha tillgänglighet till 

planerna.  Den första kartan som presenteras nedan tyder på att omkring två femtedelar av 

kommunens alla barn och ungdomar har en fotbollsplan inom 1 000 meter. Här visas byggnaders 

avstånd till fotbollsplanerna visualiserat i rött (inom 1000 meter) och blått (bortom 1000 meter). 

Befolkningsstatistik kommer av bebyggelsens tillhörande NYKO.   

Tabell 3 Närhetsanalys på 1000 meter med andel 7 till 20 åringar inom avståndsgränsen samt belastning på planer 

 

                                                           
8 Sass, Thomas; Utredningsledare på Nacka Kommun. 2018. Intervju 12 april 

9 Wiberg, Erik; Stadsutveckligsstrateg på Nacka kommun. 2018. Intervju 13 april  

  1000 meter       

Kommundel Sicklaön Saltsjö-Boo Älta Saltsjöbaden-Fisksätra 

Befolkning 2352 2912 779 1853 

Planer/bef. 553 507 346 618 

Figur 18 Närhetsanalys 1000 meter. 

Rött färgade byggnader visar 

byggnader med närhet inom 1000 

meter till en fotbollsplan  

Blått färgade byggnader 

visar byggnader utom 

1000 meter till en 

fotbollsplan  
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Av kartan figur 18 kopplat till figur 17 kan observeras att fem av de 10 mest befolkade NYKO har en 

tillgång inom 1000 meter, vilket kan spegla sig tabell 3 av den något höga andelen befolkning per 

planer. Utmärkelsevis kan ses i Älta där ett lägre antal personer delar på planerna samt att i 

saltsjöbaden-Fisksätra har den större andelen. Älta har den minsta andelen befolkning och minsta 

andelen planer. Saltsjöbaden-Fisksätra har till antalet näst minst befolkning av kommundelarna men 

samtidigt en relativ hög andel på 3,5 fullstora spelarplaner. Sickla ön är den med näst mest planer och 

befolkning. Saltsjö-Boo har störst andel planer, 5,25 stycken fullstora spelarplaner, och även den 

största befolkningen.   

Sammanfattningsvis har kommunen ett utbud med omkring 500 barn och ungdomar per fotbollsplan 

inom ett avstånd av 1000 meter.   

 

Figur 19 Närhetsanalys 2000 meter.  

Tabell 4 Närhetsanalys på 2000 meter med andel barn och ungdomar 7 till 20 år inom avståndsgränsen samt belastning på 
planer 

  2000 meter       

Kommundel Sicklaön Saltsjö-Boo Älta Saltsjöbaden-Fisksätra 

Befolkning 5255 5836 2747 2621 

Planer/bef. 1236 1015 1221 749 

 

Ökas avståndsgränserna till 2 000 meter har de större delarna av kommunens bostäder tillgång till 

fotbollsplaner, vilket motsvarar cirka 16 500 barn och ungdomar av totala antalet 20 235 stycken. Det 

betyder att det går 1 029 barn och ungdomar per fotbollsplan inom 2000 meter. Det går även att utläsa 

att Älta och Sicklaön är de områden som har störst andel barn per fotbollsplan (tabell 4) och nu en 

Kvarnholmen och 

Henriksdal m.fl. NYKO 

Källarvägsområdet 

Lilla Björknäs är bortom 

2000 meter (befolkning 

151 st)  

Kummelnäs, Stavsnäs m.fl. 

NYKO i norra Boo saknar 

närhet 

Solsidan är en av de NYKO 

med högst andel barn och 

ungdomar på 444 

personer 

Älta  

Älgö har en befolkning på 

221 personer  
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andel som är över den önskade ambitionsnivå om maximalt 1 100 barn och ungdomar per fotbollsplan 

enligt riktlinjerna i Sass (2016). Dock kan konstateras att i princip alla bostäder är nu täckta inom 2 000 

meter i Älta, vilket tyder på att området har en högre exploateringsgrad kring fotbollsplanerna i 

förhållande till andra kommundelars befolkningstäthet (figur 20).  

Den satta ambitionsnivån är enligt Thomas Sass10 framtagen efter granskning av fyra olika kommuner 

utanför Stockholm, bland andra Malmö och Umeå. Av granskningen framgick att ”föreningslivet var 

’okej’ med utbudet då det (inom kommunen) var strax under 1 000, runt 900, barn per fotbollsplan”. 

Samtidig tillägger han att det kvarstår en diskussion inom kommunen om vad som kan anses vara 

rimliga och nu lutar det till att kommunens nästa nivå kommer att ligga strax över 1 200 barn. Att nivån 

kommer öka ytterligare är något som Erik Wiberg11 ser som en följd av förtätningen i staden.  

Analysen visar att för mestadels alla av Sicklaöns bostäder är täckta inom ett avstånd på 2000 meter, 

förutom en hela området kring Kvarnholmen, Henriksdal med flera, vilka motsvarar 750 personer. 

Även Älta överstiger nu den önskade ambitionsnivå om 1 100 personer per fotbollsplan. Saltsjö-Boo 

har inom detta avstånd ett bra utbud av fotbollsplaner sett till ambitionsnivån och har den största 

befolkningen. Det tyder på att en stor andel av Saltsjö-Boos invånare har en god närhet till planerna 

genom gång- och cykelnätverket. De delar som är utanför avståndsgränsen är för mestadels i 

utkanterna av kommunen, förutom en koncentrerad skala omkring NYKO Källvägsområdet. 

Saltsjöbaden-Fisksätra har fortfarande en liten andel personer som delar på områdets fotbollsplaner. 

Dock bor en större del av dess tillhörande befolkning bortom 2 000 meter från närmaste plan, vilket är 

ett omkring 860 personer totalt.  

                                                           
10 Sass, Thomas; Utredningsledare på Nacka Kommun. 2018. Intervju 12 april 

 
11 Wiberg, Erik; Stadsutveckligsstrateg på Nacka kommun. 2018. Intervju 13 april  

Norra delarna av Saltsjö-Boo  
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Figur 20 Närhetsanalys 3000 meter 

Tabell 5 Närhetsanalys på 3000 meter med andel barn och ungdomar 7 till 20 år inom avståndsgränsen samt belastning på 
planer 

  3000 meter       

Kommundel Sicklaön Saltsjö-Boo Älta Saltsjöbaden-Fisksätra 

Befolkning 6005 6610 2783 3485 

Planer/bef. 1413 1150 1237 996 

 

Inom 3 000 meter från respektive fotbollsplan det kan konstateras att de fortfarande är de yttre 

delarna av Saltsjöbaden-Fisksätra samt Saltsjö-Boo som inte är inom avståndsgränsen. Totalt sett inom 

kommunens gränser är det 14/15 av befolkningen som har närhet till en fotbollsplan inom tre 

kilometer. Den totala belastningen är här 1 149 barn och ungdomar per fotbollsplan. Se tabell 5 för 

respektive kommundel. För kommundelarna är det omkring 220 personer som inte har närhet inom 

3000 meter på Sicklaön, cirka 900 personer i Saltsjö-Boo, 220 personer i Saltsjöbande-Fisksätra och 

enbart 10 personer i Älta.  

Det lilla område inom Henriksdal som enligt analysen inte täcks av en fotbollsplan har visat sig se 

annorlunda ut utanför erhållen datas ramar. Det har visat sig att det finns en fotbollsplan vid Viljans 

skola, omkring en kilometer från Henriksdal, som inte funnits med i den data som erhållits från 

kommunens databas eller kommunens hemsida. Detta konstateras efter intervju med Wiberg12 att det 

finns bokningsbara fotbollsplaner inom detta område, men då bokas fotbollsplanen av organisationer 

                                                           
12 Wiberg, Erik; Stadsutveckligsstrateg på Nacka kommun. 2018. Intervju 13 april  

Yttre delarna av 

Saltsjöbaden-Fisksätra  

Henriksdal  

Kvarnholmen 
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som inte är innanför kommunens kännedom. Med dessa omständigheter kan det självklart finnas 

andra föreningar som bokar fotbollsplaner som inte är bokningsbara enligt kommunens kännedom och 

analysen kan där med förlora sin validitet. Det bör därför göras ytterligare en grundlig utredning av 

alla kommunens fotbollsplaner för spontan- och organiserad fotboll i framtida studier.  

Sicklaön står fortfarande för den största bristen på fotbollsplaner (tabell 5). Även Älta har en brist över 

rekommendationsgränserna vilket är en motsats enligt strategiska enhetens bedömning av Wiberg7, 

där det framgick i intervjun att Älta hade det bästa utbudet i kommunen. Det kan även konstateras att 

kommunens upplevda belastning om cirka 1 171 personer per fotbollsplan 2016 (1 285 enligt erhållen 

befolkningsstatistik från 2018) blir påverkat av den låga andelen hos Saltsjöbaden-Fisksätra.  

Sammanfattningsvis kan därför fastslås fyra slutsatser av denna analys. För det första, Sicklaön har 

störst behov, 300 personer över rekommendationsnivån om 1 100 personer per plan, där delar kring 

Kvarnholmen och Henriksdal har minst närhet till fotbollsplaner. Dock är detta en liten andel, vilket 

representerar 3 procent av den totala befolkningen i kommundelen. För det andra har Älta näst störst 

behov av en fotbollsplan i förhållande till deras befolkningsstatistik men i minst behov av en 

fotbollsplan utifrån ett närhetsperspektiv. Omkring 0,4 procent saknar tillgänglighet inom 3000 meter. 

För det tredje har Saltsjö-Boo störst utbud av fotbollsplaner, en belastning strax över 

rekommendationsgränsen och här prioriteras det även att bygga mest fotbollsplaner enligt Wiberg10. 

Störst behov finns i norra delarna av området. Omkring 15 procent av området saknar närhet inom 

3000 meter. Slutligen så har Saltsjöbaden-Fisksätra ett stort utbud av fotbollsplaner och en hög andel 

av befolkningen med närhet inom 3000 meter till planerna i området. Cirka 5 procent saknar närhet 

inom 3000 meter. Det kan därför konstateras enligt analysen att det finns ingen anledning att planera 

för fotbollsplaner i detta område.  

Ställningstagandet som hitintills kan göras är att vi har en uppfattning om hur fysiskt nära 

fotbollsplaner är i de olika kommundelarna samt för hur fysisk tillgänglighet är i form av belastningen13. 

Dessa är viktiga aspekter för att ta reda på hur tillgängliga fotbollsplanerna i stort är i Nacka samt vilket 

område som kan tänkas vara i störst behov av en ny plan. Dock måste en fråga besvaras hur 

tillgängligheten upplevs till dessa planer. För att finna detta kommer studien nu till den andra delen av 

analysen: att undersöka hur den upplevda tillgängligheten är i de olika områdena genom space syntax 

analyser.  

Rumslig centralitet – tillgänglighet genom space syntax  
nedan visualiseras kartor erhållna efter analyser på rumslig centralitet i olika räckvidder, det vill säga 

lokal, medel och global nivå. Kartorna gällande Integration har ökande integration beroende på 

intensitet av färg, där den röda färgen har hög integration och den blåa färgen har en låg integration. 

För Betweenness är den tjockaste och mörkaste linjen de gator med kortast avstånd mellan alla 

punkter inom räckvidden, och där linjen är som tunnaste och ljusast representeras de gator med längst 

avstånd mellan alla punkter.   

 

                                                           
13 hög belastning kan innebära att det kan bli mindre tillgängliga på grund av ett högt användande. 
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Lokal nivå  

 

Figur 22 Betweenness/500 meter 

Figur 21 Integration/500 meter 

Saltsjöbadleden 

Johannes Petri 

Skur 
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Analyserna av på en lokal nivå (Figur 21-22) tyder på att det finns få stråk kring fotbollsplanerna som 

anses lätt-orienterade (integration) eller nära stråk. Tydliga stråk kring finns kring Boovallen men även 

överlag i Älta med tydligt integrerade huvudstråk. De visar även att, med undantag från 

Saltsjöbadleden söder om Fisksätra, inte finns tydliga stråk som indikerar på en rumslig integration 

över huvud taget. Däremot finner analyserna att på ett flertal vägar ger utslag på centralitet av nära 

stråk (betweenness), intill fotbollsplaner som till exempel i Skuruskolan och Johannes Petri. Av denna 

observation indikerar det på att gångtrafikanter på en lokal nivå sällan upplever det offentliga rummet 

kring fotbollsplanerna som lättorienterade och inte allt för ofta nära, vilket visar på en låg lokal 

tillgänglighet.  

 

 Medelnivå  

 

Figur 23 Betweenness/1500 meter      

Flera områden visar på hög 

och koncentrerad centralitet 

Saltsjöbaden-Fisksätra 

Skuru 
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Figur 24 Integration/1500 meter 

Vid en ökad räckvidd till medelnivå (figur 23-24) erhålls betydligt tydligare stråk med hög 

orienterbarhet och närhet på ett flertal områden. Betydligt tydligare stråk kan erhållas med hög 

betweenness. Saltsjöbaden-Fisksätra och Skuru visar täcken på ett område med höga värden. Vid 

integrationsanalyserna erhålls även här tydligare stråk men få stråk kring fotbollsplanerna har hög 

intensitet. Undantagsfall är i Älta, Boovallen och Myrsjön  

Boovallen  

Älta visar på starka integrerade 

stråk genom hela området 

Myrsjön 

Älta  
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Global nivå 

 

Figur 24 Integration/5000 meter 

Figur 23 Betweenness/5000 meter 

Boovallen  

Boovallen  

Orminge 

Västra Sicklaön  
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Vid den globala nivån (figur 25-26) ser vi ytterligare tydliga integrerade stråk och för närhet ett relativt 

utspritt nätverk där många gatusegment klassats som segment med en hög nivå. Det går att se att 

gatusegmenten på Saltsjö-Boo för båda räckvidderna har tydliga integrerade stråk med störst 

koncentration vid Boovallen. Även tendenser finns i området kring Orminge. Områden med både 

minsta värden i integration som betweenness är de västra delarna av Sicklaön.  

För att kunna på ett enkelt sätt visualisera dessa karor med sammanfattade värden för respektive 

fotbollsplan har nedan olika tabeller skapats. En fotbollsplan har angetts ett värde som representerar 

de olika graderna av intensitet av de båda analyserna. En hög nivå av rumslig centralitet kring 

fotbollsplanerna har angett den specifika planen till ett värde av ”3”. Är det ett lågt värde har de 

angetts till ett värde av ”1”. Värden som uppstår däremellan får ett värde av ”2”. De olika värdarna 

anges beroende på hur många gator kring fotbollsplanerna som anges till höga respektive låga utslag 

på de olika analyserna. Tabell 6 visar på det totala värdet en fotbollsplan får efter betweenness, tabel 

7 representerar integration samt tabell 8, 9 och 10 visar på en kombination av de båda på alla nivåer. 

Vid en kombination av integration och betweenness kan det observeras vilken fotbollsplan som både 

har höga värden på dessa, det vill säga har lättorientbarhet och närhet på lokala som globala nivåer. 

Detta kan anses representera en fotbollsplan med god tillgänglighet för hela området. Jarlsberg 

utelämnas ur samtliga analyser på grund av indikationer på ett missvisande gatunät som angetts i 

avsnittet Metod - del 2.      
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Betweenness 
Tabell 6 Betweenness med lokal, medel och global nivå i kommundelar 

 

Genom tabellerna går att utläsa ett flertal fotbollsplaner med placering intill vägar med hög närhet 

global nivå. Av tabellen kan vi exempelvis se Saltsjöbadens större fotbollsplaner upplevs mer nära på 

medelnivå men har lägsta tänkbara värde på en global nivå medans Fisksätras större planer inte visar 

på låga höga nivåer. Detta tyder på att det råder på stor skillnad mellan stadsrummens konfiguration i 

dessa områden.   

De planer som tyder på höga nivåer på både lokala, medel och globala nivåer visar på att de är nära 

tillgängliga för båda korta som längre förflyttningar. Tre av dessa planer är på Sicklaön.  

Tabell 7 Fotbollsplaner med höga värden på samtliga nivåer 

Fotbollsplan  Lokal Medel Global  

Skuruskolan 2 3 3 

Skuru IP-5manna 2 3 3 

Johannes Petri  3 2 3 

Skuru IP 2 3 2 
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Integration  
Tabell 8 Integration med lokal, medel och global nivå i kommundelar 

  

I tabellerna går det att tydligt urskilja att i stort sätt alla planer har är placerade intill gator som på en 

lokal nivå har svåra orienteringsuppfattningar, det vill säga har en låg tillgänglighet och är isolerade 

från området samt i Saltsjö-Boo vid Boovallen. Undantagsfall går att se i Saltsjöbaden-Fisksätra där 

Tattby och Fisksätra IP konstgräs har ett värde av ”2”. På en global nivå ser vi istället att ett flertal 

planer i Saltsjöbaden-Fisksätra har höga värden, vilket innebär att de ligger inom gator som är 

lättorienterade/tillgängliga vid transport genom hela kommundelen. Liknande förändringar mellan 

global och lokal nivå går att se i Saltsjö-Boo. Den stora differensen på en lokal och en global nivå tyder 

på att fotbollsplanerna i dessa kommundelar är placerade intill gator som är svåra orientera i 

stadsrummet.  

Det går även att observera att Sicklaön är det område som har de minsta värdarna på 

integrationsanalyserna, vilket tyder på att planer inom kommundelen har lägst tillgänglighet i 

kommunen på både lokal som global nivå. Undantagsfall går att se för områden kring Skuruplanerna. 

De planerna med höga värden på samtliga nivåer finns nedan.  

Tabell 9 Fotbollsplaner med höga värden på samtliga nivåer 

Fotbollsplan  Lokal Medel Global  

Tattby 2 3 3 

Fisksätra IP konstgräs 2 3 3 

Boovallen (Gräsplan) 2 3 3 

Boovallen 2 3 3 

Boovallen konstgräs  2 3 3 
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Lokalnivå  
Tabell 10 kombination mellan integration och betweenness på lokalnivå i kommundelar 

 

I dessa tabeller förklarar sammanställda värden av de tidigare visade tabeller på 

integrationsanalyserna. Det går därigenom att finna vilka fotbollsplaner som är placerade intill gator 

som både har höga värden på integration och betweenness för att kunna se en plan med god 

tillgänglighet för respektive område. En fotbollsplan har maximal tillgänglighet om den har ett värde 

på ”6” där planen fått högst värde på både integration och betweenness. De planer som anses 

utmärkande har en total på ”5” där en plan antigen har fått högsta värde på integration eller 

betweenness samt ett näst högsta värde på något av dom.  

Det går att se att ingen fotbollsplan på lokal nivå har ett sammanställt högt värde på någon plan.  
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Medelnivå 
Tabell 11 kombination mellan integration och betweenness på medelnivå i kommundelar 

 

På medelnivå finner vi ett större utbud av planer som både har tendenser på högre värden på båda 

analyserna. Följande planer har höga värden  

Tabell 12 Bra tillgänglighet (ett värde av 5 eller mer) på lokal nivå för respektive plan (Namn och plantyp) 

Sicklaön Saltsjö-Boo Saltsjöbaden-Fisksätra Älta 

Skuru IP (11-plan Johannes Petri (5-plan) Saltsjöbaden (11-plan) Älta IP (1) (11-plan) 

Skuruskolan (5-plan)  Saltsjöbaden (7-plan)  
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Globalnivå  
Tabell 13 kombination mellan integration och betweenness på globalnivå i kommundelar 

 

På globalnivå ser vi igen tydligt som tidigare konstaterats att fotbollsplanerna är placerade intill vägar 

som har stora värden på båda analyserna. Då 11-spelareplaner används för äldre åldersgrupper och 

därför har mindre krav på närhet är resultat tilltalande i detta sammanhang. Det går att se att 6 av 10 

planer som har god centralitet är 11-spelarplaner vilket tyder på god tillgänglighet vid längre 

förflyttningar.  

Tabell 14 Bra tillgänglighet (ett värde av 5 eller mer) på global nivå för respektive plan (Namn och plantyp) 

Sicklaön 
 

Saltsjö-Boo 
 

Saltsjöbaden-Fisksätra 
 

Älta 

Sicklavallen (7-plan)  Bovallen (1) (11-plan) Fisksätra (2) (11-plan) Älta IP (1) (11-plan) 

Skuruskolan (5-plan) Bovallen (2) (11-plan)  Älta IP 5-manna 

 Björknäs IP (11-plan)   

 Johannes Petri (5-plan)   

 Tollare BP (5-plan)   

    
 

Sammanlagt går att se att de enda planerna som erhåller höga värden på medel och global nivå är 

Johannes Petri (5-spelareplan) och Älta IP (11-spelareplan).  
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Tematiska analys – kollektivtrafik 
Slutligen ska det här redogöras för hur tillgängliga fotbollsplanerna är genom färdmedel till samt via 

bussnätet  

 

Av kartan går nu att läsa den totala omfattningen av bussnätets tidsbaserade räckvidd till 

fotbollsplanerna (För förklaring se metoddel sida 29). Vi ser att det bussnät som har kortast resväg till 

fotbollsplaner är resor från Älta, där i princip hela orådet går att nå en fotbollsplan inom 10 min. Även 

resor inom Sicklaön har goda förbindelser till fotbollsplaner, bortsätt från delar inom Henriksdal. 

Saltsjö-Boo har likt tillgänglighetskartorna via gång- och cykelnätet områden i de nordöstra delarna av 

kommundelen som inte en bussresa under under 20 minuter. Med beräknade väntetider på bussar, 

gångavstånd till busshållplatser och fotbollsplaner leder det till att en del av bostäderna i dessa 

områden inte följer närhetsprincipen om 30 min till närmaste föreningsrelaterad fotbollsplan. Skulle 

tillexempel barn och ungdomarna i dessa områden ha sin idrottsverksamhet i Boovallen så är det 

längre tidsavstånd än 30 min. Liknande observationer kan göras i Saltsjöbaden-Fisksätra. En bra 

tillgänglighet kan ses i de centrala delarna av områdena, medans områden kring Älgö inte har närhet 

inom 30 min med avseende på den beräknade gångtiden från busshållplats till fotbollsplan är mellan 

4 till 6 minuter. 

En annan observation som kan göras är alla de fotbollsplaner som har färglagts med mörkblå färg är 

de fotbollsplaner, i detta fall de båda fotbollsplanerna vid Björknäs IP, har ett avstånd längre än 6 

minuter till närmaste busshållplats, som är över en av de närhetsprinciper som rekommenderats. Vid 

Figur 25 Kollektivtrafikens upptagningsområde i minuter för samtliga fotbollsplaner 

Henriksdal har närmaste fotbollsplan efter en 

bussresa på 20 min + gång till fotbollsplanen  

Utkanterna av nordöstra Boo har över 20 min + 

gång till närmaste fotbollsplan  

Utkanterna av Älgö har över 20 

min + gång till närmaste 

fotbollsplan  

Större delarna av bebyggelsen i 

Älta täcks av kollektivtrafik 

inom 5 minuter  
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närmare analys visar det sig att det är en gång på ungefär 10 minuter till närmaste plan från närmaste 

busshållplats.    

Enligt intervju med Sass14 framgick att svårigheterna med att ta sig från busshållplatsen till 

fotbollsplanen Björknäs IP var redan känt. Även ansågs det finnas svårigheter att ta sig till Boovallen 

med buss, vilket analysen inte tyder på, men det kan grunda sig i att det finns många utövare som 

spelar på Boovallen men som inte bor inom Saltsjö-Boo. Att bestämma om vad som kan anses vara 

rimliga avstånd med kollektivtrafik medger Sass8 inte vara en enkel uppgift. De nuvarande gränser som 

finns enligt närhetsprincipen har bestämts genom att titta på vad andra kommuner tycker, främst 

Stockholm stad, samt vad som framkommit efter samtal med ”folk”. En grundläggande ståndpunkt 

enligt Sass8 är att personer som har ett smalt idrottsintresse är benägen att åka längre till sin 

idrottsplats än de personer som har brett intresse. Samtidigt menar han att krav har förändrats med 

tiden. Vid ett tillfälle långt innan kapacitetsutredningen skedde diskussioner, enligt Sass8, om det var 

rimligt för barn som bodde i Sickla att åka kollektiva medel till Nacka IP för att nå närmaste fotbollsplan. 

Denna resa motsvarar idag cirka 7 minuter. Diskussionerna slutade i att man fick anse det som rimligt.  

  

                                                           
14 Sass, Thomas; Utredningsledare på Nacka Kommun. 2018. Intervju 12 april 
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RESULTAT 
Resultaten nedan presenteras som en sammanställning av tidigare empiri och analyser. Dessa är 

uppdelade på kommunperspektivet vilket visar en översaklig bild av närhet till fotbollsplaner samt 

kommundelperspektivet vilket visar situationen för respektive kommundel.  

Kommunperspektivet  
Analysen av tillgänglighetsoch närhet enligt gång- och cykelnätet visar att större delarna av kommunen 

täcks inom tre kilometers radie, vilket enligt Sass (2016) ska vara det största avståndet för en 15-åringar 

för att nå sina fritidsaktiviteter. De yttre kanterna av kommunen i nordöstra Boo och ytterkanterna av 

Saltsjöbaden-Fisksätra, på Älgö, Gåsö och Skogsö visar sig vara utanför avståndsgränsen. Dessa 

områden är även de som inte täcks inom kollektivtrafik. Det visar även att en liten del av 

Henriksdalsberget samt Lilla Björknäs saknar närhet till en fotbollsplan. Kombineras alla dessa 

utredningar får vi en karta som visualiserar vilka områden som varken är tillgängliga med kollektiva 

medel över 20 minuter samt närhet inom tre kilometer, se figur 27.  

 

 

Figur 26 Sammanställt resultat av upptagningsområde med gång- och cykelnät samt kollektivtrafik. Röda markeringar är 
bostäder utanför upptagningsområdet 

Kommundelsperspektivet  

Sicklaön  
Analyserna i Sickla ön visar på att området har den största belastningen på fotbollsplaner inom tre 

kilometer samt har ett relativt segregerat gatunät med hög tillgänglighet vid områden kring 

Skurusundet men låg tillgänglighet vid Sickla. Då kommundelen står inför stora exploateringsplaner 

Henriksdalsberget 

Lilla Björknäs 

Nordöstra Boo 

Älgö 

Gåsö 

Skogsö 
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kan gatunätet förändras en aning men det är värt att notera att stora brister finns på lokal nivå. 

Kommunen har fyra utmärkande planer enligt integrationsanalyserna där områden kring Skuru visar 

på hög tillgänglighet och även en hög andel befolkning.  

Analyserna tyder på att ett störst behov av en fotbollsplan för organiserat fotbollsspel med 

tillgänglighet finns i områden kring Henriksdalsberget och Kvarnholmen. Här är det dålig 

kollektivtillgänglighet, långa avstånd med gång och cykel samt har en närhet till de fotbollsplaner som 

tyder på sämsta nivåer på lokal, medel samt globala nivåer. Tilläggningsvis är det viktigt att pointera 

att den stora expansion som planeras inom området leder till att en 5-manna plan inom detta område 

inte kommer vara tillräckligt. Det bör därför i framtiden planeras för en fotbollsplan av större kapacitet. 

Henriksdal har även en låg tillgänglighet till övriga kommunområden enligt space syntax analyserna 

vilket gör det ytterligare viktigt att placera en fotbollsplan inom detta område.  

 

Figur 27 Sicklaön 

Saltsjö-Boo 
Områden som har relativt hög andel barn men få fotbollsplaner av 7- och 5-manna planer är områdena 

i östra Boo. Området visar även på den kommundelen med näst minst behov av en fotbollsplan enligt 

belastningsanalyserna. Här har även space syntax analyserna visat på att en hög integration råder på 

global nivå kring de större fotbollsplaner över lag i kommundelen. 6 av 9 planer anses ha höga värden 

enligt tabell 13 Högst värden råder i de sydliga delarna.  

Analyserna tyder på att störst avstånd till en fotbollsplan finns i nordöstra delarna, vilket även följer 

kommunala prioriteringar enligt Wiberg med att bygga planer vid Possmossen eller Dalkarsängen. Vid 

Possmossen måste dock en förbättring göras av de kollektiva förbindelserna då bussnät visar på långa 

restider till platsen (figur 26).  

Skurusundet 

Sickla 

Henriksdal, Kvarnholmen m.df. har störst 

behov av en tillgänglig fotbollsplan 

Possmossen 

Dalkarsängen  

Hög tillgänglighet på 

global nivå 

Hög tillgänglighet på 

global nivå 

Figur 28 Saltsjö-Boo 
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Saltsjöbaden-Fisksätra 
Området har det mista behovet av ny fotbollsplan. Belastningen är strax under 1000 barn och 

ungdomar inom 3000 meter. Kommundelen har också överlag god närhet till fotbollsplaner utöver 

delar av Älgö och Gåsö. Vägnätet tyder på medelhöga värden på medel samt globala nivåer vilket gör 

dessa planer relativt tillgängliga på mer långväga förflyttningar. Kollektivtrafikavstånden är även goda. 

Saltsjöbaden står även för den minsta expansionen enligt kommunens översiktsplan. 

Analyserna tyder på ett behov av närhet till fotbollsplan i de yttre delarna av kommunen, men med 

tanke på det stora utbudet av planer över lag behövs inte någon plan i detta område.  

 

Figur 29 Saltsjöbaden-Fisksätra 

Älta 
Området har det näst största behovet av en ny fotbollsplan i förhållande till belastningen av 

fotbollsplaner, vilket är olikt vad som framkom av kommunen. Området är tätbefolkat med har enbart 

goda värden på tillgänglighet på globala nivåer.  

Analyserna tyder på att en fotbollsplan finns behov i de östra delarna av området där tendenser visar 

på hög tillgänglighet och även högst andel barn och ungdomar. En prioriterad placering vore dock i de 

norra delarna av de bebyggda områdena då dessa har längst avstånd till planerna samt att det finns 

tydligt integrerade stråk på medelnivå, vilket tyder på lättorienterade genom hela Älta. Även finns god 

tillgänglighet genom området, speciellt runt befintliga planer (tabell 13). Med tanke på kollektivnära 

förbindelser kring Älta men även till Sicklaön skulle en plan i nordligt läge kunna fungera som en 

avlastande plan för Sicklaöns kapacitetsbehov.  

 

Figur 30 Älta 
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Hur skiljer sig mina resultat från Nacka kommuns planering?  
Wiberg15 menar att det finns två alternativ vid beräkning av belastning. Det första är utövarna, det vill 

säga var de aktiva spelarna finns, men sen vill analyserna även få en aning om spontanidrottande. 

Dessa två alternativ är avgörande och ”speglar sig i var man lägger 11-spelareplaner eller 

spontanfotbollsplaner”. Av det material som kunnat tillgå under intervjuer och dokument har 

resultatet kunnat finna att kommunen har fördelar med vissa placeringar för att ge mer tillgängliga 

planer. Kartan nedan visar NYA fotbollsplaner som är antingen föreslagen för planering eller 

rekommenderade placering. De föreslagna har lagts fram av den strategiska enheten på kommunen 

som väntar på ett politiskt beslut (Wiberg13). De rekommenderade placeringarna är föreslagna 

rekommendationer av kultur och fritidsnämnden (Sass, 2016). Även skolor går att finna på kartan. Det 

kan fastslås att bara föreslagen fotbollsplan vid Henriksdal, Kvarnholmen med flera NYKO har tillgång 

till en skola.  

 

 

 

 

 

                                                           
15 Wiberg, Erik; Stadsutveckligsstrateg på Nacka kommun. 2018. Intervju 13 april  
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Av framtagna analyser enligt figurer 28, 29, 30 och 31 ger att Äta, Vilans skola och Possmossen är de 

mest passande alternativen för nya placeringar av planer. Belastningen inom 3000 meter respektive 

kommundel bli följande om en 11-spelarplan byggs i respektive område idag: 

Tabell 15 Belastning för respektive kommundelsområde vid införandet av en 11-spelarplan i de olika områdena 

  Fotbollsplanutbud      

Kommundel Sicklaön Saltsjö-Boo Älta Saltsjöbaden-Fisksätra 

Befolkning 6219 7527 2794 3706 

Antalet fullstora planer 5,25 6,75 3,25 3,50 

Total  1185 1115 860 1059 

 

Detta ger en belastning om cirka 1055 personer per fotbollsplan. Dessa planer skulle också resultera i 

att tillgänglighetsaspekterna i tre av fyra kommundelar, där Saltsjöbaden-Fisksätra är det område 

som blir utom närhet. Då kommunen står inför stora expansioner i de redan tätare områdena är det 

att prioritera framtida fotbollsplaner inom stadsbebyggelsen.   

SLUTSATS 
Studien har kunnat finna områden som är av mer behov en andra platser i kommunen med avseende 

på närhet- och tillgänglighetsaspekter samt belastning. Samtidigt går det att se att vissa kommunala 

riktlinjer och värderingar skulle gynna analysernas resultat samtidigt som att vissa områden har ett 

större behov av planer än vad kommuner ger prioriteringar för.   

Studiens första frågeställning var att finna närhet och tillgänglighet med gång och cykel samt med 

kommunala medel till kommunens angiva fotbollsplaner. Studien har kunnat visa detta enligt de 

utförda nätverksanalyserna. 

Studiens andra frågeställning var att finna vilket kommunområde som är i störst behov av en ny 

fotbollsplan, vilket visar sig ha olika och mindre tydliga svar. Älta tillsammans med Sicklaön visar ha det 

största behovet med avseende på hur många barn och ungdomar som har nära till fotbollsplanen. 

Sicklaön tenderar att ha avgörande störst behov till fotbollsplaner och då intill mer tillgängliga 

gångstråk främst på västra Sicklaön, samt att störst expansion planeras i detta område. Studien visar 

att Saltsjöbaden-Fisksätra har minst behov i förhållande till kapacitet men har områden som saknar att 

vara inom tre kilometer från närmaste fotbollsplan. Saltsjö-Boo visar på att de har en relativt god 

belastning men dålig tillgänglighet i de norra delarna. Kommunen planerar nya planer som kan täcka 

de över delarnas närhetsbehov men får inte stöd baserat på kapacitetsbehov.  

Studiens sista frågeställning ville undersöka om resultaten går att samspela med kommunala riktlinjer 

och värderingar, vilket visar på att det delvis kan vara så. Samtidigt så finns olika uppfattningar om var 

behovet är som störst.  

Visserligen ska det noteras två saker. För det första, denna studie har ”bollplaner” som inte är 

bokningsbara uteslutits ur analyserna. Dessa är högst relevanta ur en spontanidrottssynpunkt. 

Speciellt när kommunen nu överväger att göra bollplaner som inte är bokningsbar möjliga att boka för 

organiserad fotboll. För det andra, denna typ av analys går att göra för mängder av olika funktioner i 

staden och inte nödvändigtvis bara fotbollsplaner.  
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DISKUSSION 
Nacka kommun har fyra relativt uppdelade kommundelar. Sicklaön och Saltsjö-Boo delas av 

Skurusundet där Skurubron förbinder de båda områdena samt där Älta och Saltsjöbaden-Fisksätra 

delas naturligt av Nackareservatet. Därför är det vid analyserna av närhet och tillgänglighet lätt att 

tänka sig att invånarna i de olika kommundelarna sällan rör sig över till de andra kommundelarna vid 

tillexempel spontananvändande av fotbollsplaner eller föreningsidrott vid lägre ålder även fast 

analyserna på medelnivå och global nivå tyder på att förbindelser mellan dessa kommundelar är 

relativt höga. Exempelvis kan man göra avgränsningen efter analys av integration genom space syntax 

på medelnivå att en person som bor i Björknäscentrum i kommundelen Saltsjö-Boo inte kommer att 

gå eller cykla över Skurubron för att spela på Skuru IP trotts att den ligger närmre än Björknäs IP, enligt 

space syntax visar att Skuru IP upplevs närmre på grund av att den har en bättre rumsintegration. Se 

figur 23 och 24. Även kan brodimensionen och höjd skapa vindförhållanden och andra obekväma 

attribut som gör att det upplevs enklare att behålla sig inom kommundelen.  

Självklart kan det komma sig att många invånare i hela Nacka, samt andra kommuner, utnyttjar alla 

fotbollsplaner i sin föreningsverksamhet. Detta kan diskuteras för resultatet i Älta där det råder det en 

stor brist enligt analysen, men att de inte upplevs vara ett stort behov enligt Wiberg16 för att de har 

tillgång till nära fotbollsplaner i Stockholm Stad.  

De kommunala styrmedlen som existerar inom Sveriges kommuner utövar ramar och förhållningsätt 

för hur en stad ska byggas och struktureras. Det grundar sig i lagar och regelverk samt kommunala 

riktlinjer, värderingar och policys som efter demokratiska beslut fastslås till dokument som ska ge 

tydlighet för handläggare om hur de ska planera framtidens städer. Hur dessa dokument slutligen 

formuleras kan ha stora effekter på hur det slutgiltiga resultatet blir. Att tillgänglighet kommer vara en 

avgörande faktor i beslutsunderlag kan diskuteras på grund av den komplexitet som varje beslut 

grundar sig i. Dock bör det belysas att analyser genom tillgänglighet har funnit att det råder stor skillnad 

mellan de olika kommundelarna, vilket även bör ses över vid en reviderad kapacitetsutredning av 

idrottsanläggningar i kommunen.  

Tillgängligheten till en fotbollsplan, eller någon annan typ av idrottsplats, kan ha påverkan på hur aktiva 

barn och ungdomar blir i ett område. I teorikapitlets första del kunde läsaren ta del av de fördelar som 

finns med att ha en idrottsplats nära i sin boendemiljö, där det bland annat kan påverka en människas 

levnadsmönster och inspirera till en ökad aktiv vardag. Att se en fotbollsplan varje dag från skolan eller 

från jobbet kan också ge den förbipasserande en intension på hur ofta planen brukas, när den är ledig 

eller hur lätt den är att nå, och därför förstå hur tillgänglig planen är för brukande. Det behöver alltså 

inte vara så att bara den faktiska närheten är avgörande utan också medvetenheten av att planen finns 

i området och vilken tid på den kan användas. På detta vis kan tillgängligheten även vara en uppfattning 

av när en plan kan användas. Att planera för mer idrottsytor i staden kan anses vara avgörande för hur 

aktiva den framtida generationen kommer att vara och vilka möjligheter de får. I och med att staden 

förtätas och att olika avtal (till exempel tunnelbaneavtalet) måste hållas kan andra viktiga aspekter av 

staden utebli för att målen ska uppnås. Det är därför av stor allmänvikt att politiker och andra 

avtalsstyrande aktörer förstår innebörden av den förtätande miljön och vad den behöver ta hänsyn till 

för att framtidens städer inte ska skapa sämre levnadsmiljöer än vad som finns idag. Att planera för 

fotbollsplaner är förvisso en liten del i det stora hela då det enbart avser än viss grupp människor som 

brukare och utesluter andra. Analyserna och koncepten i denna rapport bör därför ses i ett större 

perspektiv och att möjligheten finns att analysera flera olika typer av idrottsanläggningar med samma 

                                                           
16 Wiberg, Erik; Stadsutveckligsstrateg på Nacka kommun. 2018. Intervju 13 april 
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typ av teori. Analyserna skapar också en förståelse för vilka typer av idrotter som prioriteras mest och 

vilka som är mest tillgängliga för brukarna av staden.  

En stad fylld med möjligheter för motion, lek och plats för att uppfylla sina drömmar bör vara något 

som prioriteras tidigt i planering. Att planera för god tillgång till dessa platser bör därför vara ett av det 

första stegen för att kunna göra motionen, leken och drömmarna möjligt.  

Begränsning i resultatet  
En begränsning som diskuterats, som även har lyfts av Sass17 och Wiberg15, är hur beräkningen av 

belastning kan genomföras på ett rimligt vis. Boo FF visar sig ha stora behov av fler planer samtidigt 

som att denna analys visar på att det inte råder så stort behov i området. Tilläggningsvis planeras inte 

en så stor exploatering i området (Nacka Kommun, 2012).  

Bollplaner som inte är bokningsbara har uteslutits ur resultatet. För att finna en rimlig belastning på 

de befintliga fotbollsplanerna bör aktiva spelare analyseras. Även borde en kartläggning göras av hur 

stort tryck olika fotbollsklubbar har på att ta emot nya spelare. En kartläggning av detta slag skulle 

kunna finna vilka klubbar som är mer behov av ett utökat bestånd. Samtidigt finns en nackdel i detta 

analyssätt då man utesluter barn och ungdomar som kan tänka sig spela men inte tagit steget att 

anmäla intresse.    

Kollektivtrafiken har beräknats med en medelhastighet på 15 km/h. Detta kan självklart ge ett 

verklighetsskingrande resultat då en enskild buss kan åka en sträcka med en betydligt snabbare 

medelhastighet. Samtidigt så har bussnätet inte kunnat ta i hänsyn till de faktiska busslinjers färdvägar, 

vilket även kan förlänga vissa områdens restid. Även bussturstäthet borde spela in som en avgörande 

roll i resultatet.   

Vid bedömning av de olika ”värdena” som angetts i space-syntaxanalyserna har jag skapat denna 

analys efter egen förmåga. Att dessa har kunnat tydas på ett annorlunda vis har stor påverkan på denna 

del av analysen.  

Space syntax är ett avancerat analysverktyg och det är därför nödvändigt att nämna att denna typ av 

analys får ett tydligare användningsområde vid analysering av mer komplexa tillgänglighetsaspekter 

än bara tillgänglighet till fotbollsplaner. Studien utesluter inte space syntax användbarhet för denna 

typ av analys men vill framhäva att analyserna besitter mycket mer information än vad studiens 

huvudsyfte behövt.  

  

                                                           
17 Sass, Thomas; Utredningsledare på Nacka Kommun. 2018. Intervju 12 april 



65 
 

 

 

REFERENSER 

Litteratur 
ALMSTRÖM, P. 2017. Beräkning av demografiskt bostadsbehov [Online]. Stockholm: Stockholm Läns 

Landsting,, . Available: http://www.rufs.se/globalassets/h.-
publikationer/2017/demografiskt_bostadsbehov.pdf [Accessed 10 April 2018]. 

ALVESSON, M. & SKÖLDBERG, K. 2018. Reflexive Methodology - New Visas for Qualitative Research, 
United Kingdom. 

ANULD, A., FORSBERG, I., LARSSON, L. & LILJAS, S. 2013. Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan. 
In: SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING (ed.). Stockholm. 

AUGSTEIN, F. 2016. Stor brist på fotbollsplaner P4 Stockholm [Online]. Available: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6403425. 

BAFNA, S. 2003. Space Syntax:A Brief Introduction to Its Logic and Analytical Techniques. 
Environment and Behavior, 35, 17-29. 

BERGHAUSER PONT, M., G. STAVROULAKI, K. SUN, E. ABSHIRINI, J. OLSSON, L. MARCUS (2017). 
Quantitative comparison of the distribution of densities in three Swedish cities, ISUF 2017 
XXIV international conference, October 2017 in Valencia. 

BLOMDAHL, U., ELOFSSON, S. & ÅKESSON, M. 2012. Spontanidrott för vilka. En studie av kön och 
nyttjande av planlagda utomhusytor för spontanidrott under sommarhalvåret [Online]. 
Available: http://www.stockholm.se/idrott/forskning. 

BOOK, K. 2005. Arenors lokalisering, betydelse och andvändning Förslag på kulturgeografiska 
perspektiv [Online]. Available: https://centrumforidrottsforskning.se/researcher/karin-book/ 
[Accessed 3 Mars 2018]. 

BOOK, K. 2015. Idrotten i den fysiska planeringen FoU-rapport 2015:2 [Online]. Available: 
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/anlaggningar/rapport-
2015_2.pdf [Accessed 12 Mars 2018]. 

BOVERKET 2016. Rätt tätt - En idéskrift om förtätning av städer och orter. In: ELANDERS (ed.). 
Karlskrona Boverket. 

BOVERKET. 2017. Tillgänglighet [Online]. Available: https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/tillganglighet/ [Accessed 18 
Mars 2018]. 

BOVERKET & MOVIUM 2015. Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utforming och 
förvaltning av skolans och förskolans utemiljö. Boverket  

CARVER, A., TIMPERIO, A. & CRAWFORD, D. 2013. Parental chauffeurs - what drives their transport 
choice? Journal of Transport Geography, Volume 26, 72-77. 

DURKHEIM, E. 1974. Sociology and Philosophy, United States of America, The Free Press. 
EGIDIUS, H. 2018. Psykologilexikon [Online]. Henry Egidius. Available: 

https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=tillg%C3%A4nglighet [Accessed 
17 Mars 2018]. 

ENGHOLM, L. 2017. Ryter till om planbristen: "De värderar barnen olika". Dagens Nyheter [Online]. 
Available: https://www.dn.se/sport/fotboll/ryter-till-om-planbristen-de-varderar-barn-
olika/?forceScript=1&variantType=large. 

FASKUNGER, J. 2007. Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet. En kunskapssammanställning 
för regeringsuppdraget "Byggd miljö och fysisk aktivitet". Stockholm: Statens 
Folkhälsoinstitut  

FASKUNGER, J. & SJÖBLOM, P. 2017. Idrottens samhällsnytta. En vetenskaplig översikt av 
idrottsrörelsens mervärden för individ och samhälle [Online]. Available: 
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/idrottens-

http://www.rufs.se/globalassets/h.-publikationer/2017/demografiskt_bostadsbehov.pdf
http://www.rufs.se/globalassets/h.-publikationer/2017/demografiskt_bostadsbehov.pdf
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6403425
http://www.stockholm.se/idrott/forskning
https://centrumforidrottsforskning.se/researcher/karin-book/
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/anlaggningar/rapport-2015_2.pdf
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/anlaggningar/rapport-2015_2.pdf
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/tillganglighet/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/tillganglighet/
https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=tillg%C3%A4nglighet
https://www.dn.se/sport/fotboll/ryter-till-om-planbristen-de-varderar-barn-olika/?forceScript=1&variantType=large
https://www.dn.se/sport/fotboll/ryter-till-om-planbristen-de-varderar-barn-olika/?forceScript=1&variantType=large
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/idrottens-samhallsnytta/idrottens-samhallsnytta_betydelsen-av-fysisk-aktivitet-och-motorisk-kompetens-for-larande.pdf


66 
 

samhallsnytta/idrottens-samhallsnytta_betydelsen-av-fysisk-aktivitet-och-motorisk-
kompetens-for-larande.pdf [Accessed 12 Mars 2018]. 

FORSBERG, S. 2017. Stockholms anläggningssituation - Dagens anläggningssituation i siffror [Online]. 
Stockholms Fotbollsförbund. Available: http://www.stff.se/kommun-anlaggning/stockholms-
anlaggningssituation/ [Accessed 6 Mars 2018]. 

FORTH, L. 2012. Hård kamp för att få spela fotboll. Svenska Dagbladet [Online]. Available: 
https://www.svd.se/hard-kamp-for-att-fa-spela-fotboll. 

FROST, S. S., GOINS, R. T., HUNTER, R. H., HOOKER, S. P., BRYANT, L. L., KRUGER, J. & PLUTO, D. 2010. 
Effects of the built environment on physical activity of adults living in rural settings. American 
journal of health promotion [Online], 24. Available: 
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.4278/ajhp.08040532. 

GIBSON, J. J. 1979. The Ecological Approach to Visual Perception, Houghton Mifflin. 
GRANATH, L. 2015. Vi behöver fler fotbollsplaner Nacka Värmdö Posten AB [Online]. Available: 

https://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2015/12/vi-behover-fler-fotbollsplaner/. 
HILLIER, B. 2007. Space is the machine A configurational theory of architecture. 3 ed. London: Space 

Syntax. 
HILLIER, B. & HANSON, J. 1984. The social logic of space, Cambrige, Cambrige University Press. 
HILLIER, B., PENN, A., HANSON, J., GRAJEWSKI, T. & XU, J. 1993. Natural Movement: Or, Configuration 

and Attraction in Urban Pedestrian Movement. Environment and Planning B: Planning and 
Design, 20, 29-66. 

JIANG, B., CLARAMUNT, C. & KLARQVIST, B. 2000. Integration of space syntax into GIS for modelling 
urban spaces. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2, 161-
171. 

KVALE, S. & BRINKMANN, S. 2014. Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund, Studentlitteratur  
KWAN, M.-P. 2000. Analysis of human spatial behavior in a GIS environment: Recent developments 

and future prospects. Journal of Geographical Systems, 2, 85-90. 
KWAN, M.-P., MURRAY, A. T., O'KELLY, M. E. & TIEFELDSDORF, M. 2003. Recent advances in 

accessibility research: Representation, methodology and applications. 5. Available: 
http://www.meipokwan.org/Paper/JGS_2003_Conclude.pdf [Accessed 15 Mars 2018]. 

LEGEBY, A., META BERGHAUSER PONT & MARCUS, L. 2015. Dela[d] stad: Stadsbyggande och 
segregation In: ARKITEKTURSKOLAN (ed.) Metoder: Sociala stadsbyggnadsanalyser. 
Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan. 

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLM 2017. Läget i länet - Bostadsmarknaden i Stockholms län 2017. In: 
SAMHÄLLSPLANERING, L. E. F. (ed.). Stockholm. 

MARCUS, L. 2007. Spatial capital and how to measure it : An outline of an analytical theory of the 
social performativity of urban form. In: KUBAT, A. Ö. E. G. Y. E. E. (ed.) Sixth international 
space syntax symposium. Istanbul: Istanbul Technical University. 

MARCUS, L. 2010. Spatial Capital : A Proposal for an Extension of Space Syntax into a More General 
Urban Morphology. Journal of Space Syntax, 1, 30-40. 

MOEN, O. 1992. Från bollplan till sportcentrum - idrottsanläggningar i samhällsbyggande under 100 
år, Stockholm, Byggforskningsrådet. 

NACKA KOMMUN 2012. Hållbar framtid i Nacka - Översiktsplan för Nacka kommun. In: 
KOMMUNSTYRELSEN (ed.). Nacka: Nacka kommun. 

NACKA KOMMUN 2016. Utvecklad strukturplan för Nacka Stad uppdaterad november 2016. Nacka 
Nacka kommun. 

PATTON, M. Q. 1999. Enhancing the Quality and Credibility of Qualitative Analysis. 2. Available: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1089059/pdf/hsresearch00022-0112.pdf 
[Accessed 3 Mars 2018]. 

PBL 2010:900. Plan- och Bygglagen. In: SVERIGES RIKSDAG (ed.). Näringsdepartementent RS. 
RUFS 2010. Regional utvecklingsplan för stockholmsregionen - Så blir vi Europas mest attraktiva 

storstadsregion. In: TILLVÄST- OCH REGIONPLANEFÖRVALTNINGEN (ed.). Stockholm: 
Stockholms läns landsting  

http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/idrottens-samhallsnytta/idrottens-samhallsnytta_betydelsen-av-fysisk-aktivitet-och-motorisk-kompetens-for-larande.pdf
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/idrottens-samhallsnytta/idrottens-samhallsnytta_betydelsen-av-fysisk-aktivitet-och-motorisk-kompetens-for-larande.pdf
http://www.stff.se/kommun-anlaggning/stockholms-anlaggningssituation/
http://www.stff.se/kommun-anlaggning/stockholms-anlaggningssituation/
https://www.svd.se/hard-kamp-for-att-fa-spela-fotboll
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.4278/ajhp.08040532
https://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2015/12/vi-behover-fler-fotbollsplaner/
http://www.meipokwan.org/Paper/JGS_2003_Conclude.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1089059/pdf/hsresearch00022-0112.pdf


67 
 

SASS, T. 2016. Kapacitetsutredning fritid - Behov av ytor och anläggningar för idrott och fritid 2017 - 
2030 In: FRITIDSNÄMNDEN, K.-O. (ed.). Nacka: Nacka kommun. 

SJÖBLOM, P. 2015. 'Idrott åt alla' i en förtadat och exploaterad storstad - Breddidrottens 
anläggningar och intressenter i Stockholms stad 1985-2014. In: STOCKHOLMSIDROTTEN (ed.) 
Forskningsrapport. Stockholms idrottsförbund,, . 

SPACESCAPE. 2018. Nätanalyser [Online]. Available: http://www.spacescape.se/teori/sa-mater-vi-
stad/natanalyser/ [Accessed 2 mars 2018]. 

STFF. 2017a. Rekommendationer för anläggning av konstgräsplaner Available: 
https://media.getanewsletter.com/968c8b66-569f-4896-8845-5130a00bfb75.pdf. 

STFF. 2017b. Stockholm behöver fler fotbollsplaner [Online]. 
http://www.stff.se/arkiv/2017/09/stockholms-planstatistik/: Stockholms Fotbollsförbund.  
[Accessed 1 Mars 2018]. 

STÅHL, A., HOLMBERG, B., ALMÉN, M. & WENNBERG, H. 2008. Tillgänglighet, trygghet och andra 
subjektiva aspekter. Trafiken i den hållbara staden, 1, 55-84. 

STÅHLE, A. 2012. Place Syntax Tool (PST). Available: http://www.accessibilityplanning.eu/wp-
content/uploads/2013/01/19-PST-R.pdf [Accessed 15 Mars 2018]. 

STÅHLE, A., MARCUS, L., KARLSTRÖM, A. & KOCH, D. 2010. Place syntax - Geographic attraction-
accessibility analysis with axial lines. Environment and Planning, B: Planning and Design 
[Online]. Available: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-24484. 

SÅGSTRÖM, J. 2014. Långsiktig investeringsbehov för stadens idrottsverksamhet. In: 
IDROTTSFÖRVALTNINGEN (ed.). Stockholm: Stockholms Stad  

TRAFIKFÖRVALTNINGEN 2015. Riktlinjer Planering av kollektivtrafiken i Stockholms län. In: 
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING (ed.) 3 ed. Stockholm: Trafikförvaltningen. 

TRAFIKVERKET. 2012. Barns skolvägar 2012 [Online]. Nordiska Undersökningsgruppen AB. Available: 
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-
SE/11519/RelatedFiles/2013_006_Barns_skolvagar_2012.pdf [Accessed 7 Mars 2018]. 

TRAST 2015. Trafik för en attraktiv stad. In: BOVERKET, TRAFIKVERKET & SVERIGES KOMMUNER OCH 
LANDSTING (eds.) Handbok 3ed. 

WESTMAN, J. 2017. Drivers of Children's Travel Satisfaction. Psychology, Karlstad University Studies  
WHO 2010. Global Recommendations on Physical Activity for Health Geneva: World Health 

Organisation  
ÖZBÍL, A. 2013. Modeling Walking Behavior In Cities Based On Street Network And Land-Use 

Characteristics: The Case Of İstanbul. METU Journal of the Faculty of Architecture, 30. 

  

  

http://www.spacescape.se/teori/sa-mater-vi-stad/natanalyser/
http://www.spacescape.se/teori/sa-mater-vi-stad/natanalyser/
https://media.getanewsletter.com/968c8b66-569f-4896-8845-5130a00bfb75.pdf
http://www.stff.se/arkiv/2017/09/stockholms-planstatistik/
http://www.accessibilityplanning.eu/wp-content/uploads/2013/01/19-PST-R.pdf
http://www.accessibilityplanning.eu/wp-content/uploads/2013/01/19-PST-R.pdf
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-24484
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/11519/RelatedFiles/2013_006_Barns_skolvagar_2012.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/11519/RelatedFiles/2013_006_Barns_skolvagar_2012.pdf


68 
 

BILAGOR 

Bilaga 1 Befolkningsstatistik  

Bilaga 1.1 Sicklaön 

Områdesnummer Sicklaön 

0 
 till 

 5 

6  
till 
9 

10 
till 
12 

13 
till 
15 

16 
till 
18 

19 
till 
24 

7 
till 
20 

7 
till 
9 

19 
till 
20 

100 Danviken 114 53 49 40 23 61 176 40 70 

101 Henriksdalsberget 147 57 54 36 38 110 214 43 86 

102 Finnberget 58 24 11 10 7 33 59 18 24 

103 Kvarnholmen 139 38 18 20 25 86 125 28 50 

104 Finnboda 269 101 43 42 35 131 248 76 99 

110 Alphyddan 97 33 18 23 28 138 150 25 60 

111 Talliden 137 70 57 46 38 116 241 53 97 

112 Finntorp 84 34 28 16 21 72 120 25 48 

113 Ekudden 127 51 32 32 45 78 178 38 71 

114 Järla Sjö 209 83 55 46 53 137 271 62 109 

120 Sickla 127 59 41 31 27 86 177 44 71 

121 Tallbacken 141 74 49 41 24 92 206 56 82 

122 Nysätra 33 29 29 33 27 27 122 22 49 

130 Vikdalen Nacka Strand 76 51 33 30 40 88 176 38 71 

131 Nyckelviken 0 0 0 1 1 0 2 0 1 

132 Jarlaberg 226 125 106 103 100 152 463 93 185 

133 Berg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

134 Factory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

135 Vattentornet 32 10 5 6 4 25 32 8 13 

140 Stadshusområdet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

141 Nacka Centrum 120 77 44 49 60 129 262 57 105 

150 Södra Lillängen 21 24 12 23 17 23 78 18 31 

151 Södra Storängen 30 36 28 34 28 26 127 27 51 

152 Norra Lillängen 12 10 8 10 8 15 40 8 16 

153 Norra Storängen 33 32 37 38 28 29 139 24 56 

160 Duvnäs Utskog 116 112 88 75 61 75 337 84 135 

161 Skuru 193 153 124 124 114 129 528 114 211 

170 Skogalund 120 100 74 74 67 102 331 75 132 

171 Nacka sjukhus 98 38 32 34 29 156 186 29 75 

172 Ektorp 91 71 45 46 34 87 214 53 86 

173 Ekängen 45 47 29 29 31 38 139 36 56 

174 Saltängen 69 30 26 29 40 92 154 22 62 

180 Saltsjö-Duvnäs 137 161 136 153 125 111 580 121 232 

190 Hästhagen 34 42 37 36 25 28 141 31 57 
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Bilaga 1.2 Saltsjö-Boo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Områdesnummer Sicklaön 

0  
till 
 5  

6  
till 

9 

10 
till 
12 

13 
till 
15 

16 
till 
18 

19 
till 
24 

7 
till 
20 

7 
till 

9 

19 
till 
20 

200 Lilla Björknäs 58 53 46 28 26 28 151 40 60 

201 Stora Björknäs 34 34 33 25 16 27 110 25 44 

202 Centrala Björknäs 111 88 68 72 62 65 294 66 118 

203 Björknäs Centrum 100 66 51 49 39 83 221 50 89 

204 Södra Björknäs 57 46 32 48 38 39 168 35 67 

210 Hjortängen 16 22 24 23 21 21 92 16 37 

211 Östra Eknäs 59 61 75 63 52 59 260 46 104 

212 Västra Eknäs 113 70 49 44 46 81 223 52 89 

213 Tollare 214 155 74 50 48 206 370 116 148 

220 Hasseludden 58 54 38 46 61 56 207 40 83 

221 Kummelnäs Västra 131 83 58 43 35 44 215 62 86 

222 kummelnäs Östra 198 132 80 72 68 92 356 99 142 

223 Vikingshill 94 79 81 66 50 62 280 59 112 

224 Kummelberget 1 0 0 0 0 2 2 0 1 

225 Rensätra 23 32 27 19 20 19 97 24 39 

230 Velamsund 6 4 3 2 2 2 11 3 4 

231 Kil 106 88 62 65 56 52 270 66 108 

240 Krokhöjden 55 43 34 42 41 43 166 32 67 

241 Orminge Centrum 216 137 97 89 89 175 448 103 179 

242 Ornövägen 230 105 84 70 78 178 382 79 153 

250 Östra Orminge 142 97 91 97 80 108 383 73 153 

251 Mensättra 32 22 24 29 22 27 102 16 41 

260 Västra Källvägsområdet 127 120 102 97 94 99 423 90 169 

261 Eriksvik 137 119 97 89 64 70 367 89 147 

262 Östra Källvägsområdet 76 89 61 68 51 46 265 67 106 

270 Norra Lännersta 63 66 64 57 34 39 220 49 88 

271 Södra Lännersta 82 100 84 84 66 62 334 75 134 

280 Dalkarsområdet 131 128 108 106 89 87 433 96 173 

281 Boo Gård 127 127 139 117 99 91 486 95 195 

290 Gustavsvik 68 59 59 44 25 42 190 44 76 
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Bilaga 1.3 Saltsjöbaden-Fisksätra 

Områdesnummer Sicklaön 

0  
till 
 5  

6  
till 

9 

10 
till 
12 

13 
till 
15 

16 
till 
18 

19 
till 
24 

7 till 
20 

7 
till 

9 

19 
till 
20 

300 Fisksätra 614 357 241 210 222 513 1146 268 458 

301 Fiskarhöjden 43 33 28 34 25 32 125 25 50 

302 Båthöjden 63 41 40 48 30 43 166 31 66 

310 Skogsö 18 10 14 12 13 15 52 8 21 

311 Igelboda SM 88 107 86 80 79 76 357 81 143 

312 Igelboda FM 31 16 13 14 18 48 76 12 30 

313 Baggensudden 44 54 43 35 30 40 165 40 66 

314 Neglinge station 17 15 11 9 10 16 47 11 19 

320 Igelbodaplatån 26 17 9 9 7 26 48 13 19 

321 
Saltsjöbadens 
Centrum 16 9 4 8 7 13 30 7 12 

322 Ljuskärrsberget 48 26 19 15 17 40 86 19 34 

323 Tattby 75 87 77 91 74 79 340 65 136 

324 Östra Erstavik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

330 Rösunda 90 94 85 90 78 108 367 71 147 

340 Solsidan 122 111 101 101 111 120 444 83 178 

341 Kvarnstugevägen 10 10 11 10 5 4 35 8 14 

350 Älgö 106 85 55 53 35 37 221 64 89 

351 Gåsö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Bilaga 1.4 Älta 

Områdesnummer Sicklaön 

0  
till 
 5  

6  
till 

9 

10 
till 
12 

13 
till 
15 

16 
till 
18 

19 
till 
24 

7 till 
20 

7 
till 

9 

19 
till 
20 

400 Erstavik 1 1 2 5 3 1 11 1 4 

401 Nacka Gård 1 3 2 2 1 3 8 2 3 

402 Sågtorp 8 11 5 5 5 4 25 8 10 

410 Västra Kolarängen 80 76 74 64 61 56 278 57 111 

411 Östra Kolarängen 47 64 58 56 40 42 219 48 88 

420 Älta Gård 54 54 47 48 36 43 189 40 76 

421 Sigfridsborg 178 185 154 108 88 104 531 139 212 

422 Lovisedal 87 84 70 74 59 65 293 63 117 

430 Stensö 150 74 51 44 43 103 235 56 94 

431 Hedvigslund 167 132 80 94 70 95 382 99 153 

432 Älta Industriområde 142 126 76 40 23 62 258 95 103 

433 Oxelvägen 184 110 76 79 59 147 355 83 142 

434 Storkällan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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