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Förord 
 

Denna studie har finansiellt gjorts möjlig genom bidrag från FORMAS och Stockholms Stad genom 

Gatu- och Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Näringslivskontoret, samt Sundbybergs 

Stads Samhällsbyggnadsförvaltning. Det har därigenom varit ett samarbetsprojekt där forskning och 

forskningens avnämare gemensamt stött projektet. Av minst lika stor vikt har dock de personliga 

bidrag varit som personer inom förvaltningarna i Stockholms respektive Sundbybergs Stad stått med 

under den serie seminarier som hållits under projektets gång. Jag vill där i synnerhet tacka Eva 

Widergren på Stockholms stadsbyggnadskontor men även Karl Fritsche och Henrik Weston på 

Stockholms Näringslivskontor. Ett stort tack även till min forskarkollega Jesper Steen på 

Arkitekturskolan KTH. 
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1.  Sammanfattning 
 

1.1. Bakgrund 

 

Efterkrigstidens stadsbyggande har haft en stark betoning på boendet och dess behov. Efter hand har 

detta lett till att en stor mängd erfarenheter och kunskaper kring både bostadsplaneringens processer 

och slutprodukter har byggts upp. Ett betydligt mindre känt område i detta sammanhang utgör 

näringslivet och dess behov. 

 Orsakerna till detta är bland annat att den forskning som bedrivits: 

 

• varit inriktad på boendefrågor snarare än näringslivsfrågor. 

• varit inriktad på frågan om hur vi upplever staden snarare än hur vi använder staden. 

• saknat effektiva metoder att beskriva stadens spatiala struktur, vilket försvårar möjligheterna 

att fånga stadsbyggandets betydelse i detta sammanhang. 

 

När det gäller att studera relationen mellan byggd form och funktion har det dock under senare år 

skett en teoretisk och metodologisk utveckling, bland annat inom den forskningsinriktning som går 

under benämningen space syntax. Denna inriktning fokuserar just på relationen mellan byggd form, 

framför allt dess rumsliga struktur, och de funktionella utfall som är möjliga att härleda till denna. 

 Stockholm befinner sig idag i en situation som den delar med många andra städer. Man har breda 

erfarenheter av bostadsplanering och en allmänt omfattad insikt om vikten att värna stadens 

bebyggelsekaraktär. Samtidigt har nya behov och problem dykt upp som man står mindre beredd 

inför. Framför allt gäller detta behovet att skapa goda förutsättningar för ekonomisk utveckling och 

problemet med en allt akutare social segregation. Stockholm är därför ett intressant fall att pröva nya 

kunskaper och metoder på. 

 Studien ingår i ett bredare och mer långsiktigt forskningsprogram. Den har därför ambitionen att 

bidra till kunskap av olika allmängiltighetsgrad. Syftet kan formuleras i punktform där den aktuella 

studien har sin tyngdpunkt i den första: 

 

• att bygga upp specifik kunskap användbar för planeringen i Stockholm när det gäller 

funktionaliteten i stadens stadsdelar, i synnerhet utifrån näringslivets perspektiv. 

• att utveckla generell kunskap som förmår urskilja näringslivskategorier som är rumsligt 

betingade liksom stadsbyggnadskategorier relevanta ur näringslivsperspektiv. 

 

 

1.2. Genomförande och space syntax 
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Studieområdet utgörs av Västerorts halvcentrala delar från Tranebergsbron till Bällstavägen och från 

Bällsta Bro till Nockeby. Till detta har även stadsdelarna Centrala Sundbyberg och Lilla Alby i 

Sundbyberg lagts. 

 Steg ett för studien har varit att bygga upp en syntaktisk modell av studieområdet med hjälp av 

den programvara som utvecklats vid Space Syntax Laboratory. Därefter har modellen kontrollerats 

genom provberäkningar av förflyttningsflödena, såväl av gång- som biltrafik. Detta gav en modell av 

studieområdet, som både är en beskrivning av dess rumsliga struktur och dess funktionalitet med 

avseende på förflyttningar. 

 Steg två var att ställa annan information mot denna syntaktiska modell, för att på så sätt dra 

lärdomar av den spatiala strukturens verkan i relation till denna. Då intresset var näringslivets 

lokalisering i området, hämtades information om detta från Utrednings- och Statistikkontoret (USK) 

i Stockholm. Denna lades till vår modell med hjälp av GIS-program. Med detta som grund inleddes 

analyserna av relationen mellan näringslivet och områdets spatiala struktur. 

 En central roll har de teorier och metoder, space syntax, som utvecklats av den engelske 

arkitekturforskaren Bill Hillier och hans kollegor vid University College London spelat, och kräver 

därför en närmare presentation. 

 Det är framför allt studiet av relationen mellan byggd form och funktionellt utfall som denna 

forskning erbjuder nya angreppssätt och även kan visa på nya forskningsresultat inom. 

 Kärnan här är att man utvecklat tekniker att beskriva byggnader eller stadsdelar på ett sätt som 

visat sig avgörande för deras funktionalitet. Det nya här kan sammanfattas i att man använder sig av 

topologiska beskrivningar snarare än geometriska. Det vill säga att man beskriver bebyggelsens upp-

byggnad utan avseende på avstånd eller geometrisk form utan fokuserar på dess delars inbördes 

lägen och relationer, eller som man säger, bebyggelsens konfiguration. 

 Man angriper inte bara den byggda miljön i sig – det vill säga formsidan i relationen mellan form 

och funktion – på ett nytt sätt utan diskuterar även funktionssidan på en mer grundläggande nivå än 

vanligt. Det man diskuterar är vad man kallar två grundfunktioner, nämligen vistelse och förflyttning, 

vilka man visar har betydelsefulla rumsliga konsekvenser. 

 När vi vill göra en syntaktisk analys av ett stadsområde handlar det framför allt om 

gatustrukturens inverkan på förflyttningsströmmar och här har space syntax-forskningen gjort 

betydelsefulla upptäckter. Det visar sig nämligen att sättet på vilket gatunätet i en stadsdel är 

uppbyggt har en mycket stark inverkan på var varierande koncentrationer av flöden uppstår, både 

vad gäller gångtrafik och biltrafik. Detta ger en kompletterande bild till diskussionen om attraktioner 

av olika slag som annars förs. 

 Centralt i metoden är det mått som fångar den enskilda gatusträckningens förhållande till övriga i 

det gatusystemet man studerar. Detta gör man genom att beräkna hur pass tillgänglig eller integrerad 

en viss sträckning är i förhållande till de andra. Det värde man får kallas integrationsvärdet, och 
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beräknas för varje gatusträckning, vilka därmed får ett värde som beskriver hur de förhåller sig till 

övriga gatusträckningar i systemet. 

 Poängen här är att det visat sig att gator med höga integrationsvärden, det vill säga 

gatusträckningar som är välintegrerade i gatusystemet, också används mer för förflyttningar inom 

gatusystemet i fråga. Välintegrerade gator är helt enkelt mer besökta och använda gator. Det är då 

lätt att tänka sig att sådana gator innehåller goda butikslägen, liksom att sådana butiksstråk i sin tur 

kan fungera som attraktioner och dra till sig än fler besökare. Integrationsvärdet fångar alltså något 

av den funktionella potentialen hos en gata när det kommer till förflyttningar och detta har i sin tur 

stor inverkan på andra egenskaper hos den. 

 

 

1.3. En syntaktisk tolkning av studieområdet  

 

Inom vårt studieområde finner vi en integrationskoncentration runt Ulvsundaplan, som sträcker sig 

till Brommaplan, men även vidare längs Ulvsundavägen mot Bällsta Bro. Integrationen beskriver på 

detta sätt stråk snarare än områden, längs vilka vi även finner betydligt mindre integrerade 

gatusträckningar. 

 Stadsdelarna Traneberg, i synnerhet Minneberg, och Johannesfred, i södra delen av Ulvsunda 

Industriområde, påminner om varandra. De har genomgående låga integrationsvärden med varsitt 

delområde där integrationsvärdena är lägst i hela studieområdet. Båda stadsdelarna har också långa 

strandlinjer, vilka skär av dem från omgivningen. Dessa stadsdelar befinner sig i topologisk mening 

alltså ”avlägset” från det övriga studieområdet. 

 Riksby och Mariehäll är båda kringgärdade av mycket välintegrerade vägsträckningar, medan 

deras inre kontrasterar genom att vara segregerade. I övrigt är de mer olika varandra, både 

topografiskt och bebyggelsemässigt. Integrationsmönstret i de båda stadsdelarna anger således att 

deras inre är topologiskt ”avlägsna” från det övriga studieområdet medan deras kanter ofta är mycket 

”nära”. 

 Stadsdelarna Ulvsunda och Ulvsunda Industriområde är de mest integrerade stadsdelarna och 

integrationen är dessutom relativt jämnt spridd inom dem. Ulvsundavägen utgör i båda stadsdelarna 

en kraftfull ryggrad utifrån vilken välintegrerade förgreningar sträcker sig. I övrigt skiljer sig 

stadsdelarna betydligt åt. Ulvsunda Industriområde har ett ensidigt arbetsplatsinnehåll medan 

Ulvsunda huvudsaklig innehåller bostäder i form av villor och småhus. Båda befinner sig dock 

topologiskt ”nära” det övriga studieområdet. 

 Även Centrala Sundbyberg och Lilla Alby är väl integrerade stadsdelar som i topologisk mening 

befinner sig ”nära” studieområdet som helhet. 
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1.4. Korrelationsanalys med avseende på gång- och biltrafik 

 

Vi kan dra två viktiga slutsatser av de två trafikflödeskorrelationerna. 

 För det första att det finns ett starkt samband mellan våra syntax-modeller och trafikflöden i 

området, både när det gäller biltrafik och gångtrafik. 

 För biltrafiken gäller att studieområdet som helhet fungerar som ett sammanhängande 

biltrafiksystem där stadsmönstret har ett mycket starkt inflytande på distributionen av 

bilflödeskoncentrationer. Naturligtvis påverkas flödet även av andra variabler, såsom vägkapacitet, 

men trots att sådana inte beaktats fångar syntax-modellen biltrafiksflödet väl. 

 För gångtrafiken gäller att korrelationen mellan integrationsvärden och flödestal är dålig för 

studieområdet i sin helhet, medan det är mycket bra för stadsdelarna tagna var för sig. Detta säger 

oss att stadsmönstret har stort inflytande på förflyttningsmönstret inom stadsdelarna men inte för 

studieområdet som helhet, vilket därmed inte förefaller fungera som ett sammanhängande 

gångtrafikssystem 

 För det andra att dessa resultat visar att stadsmönstret har stor betydelse när det gäller att skapa 

olika lägen av intresse för näringslivet. 

 Dels genom att distribuera koncentrationer av både bil- och gångflöden till olika gatusträckningar 

i området, vilket får betydelse för sådant som sammansättningen av ”den lokala marknaden”, 

hyresnivåer på lokaler och uppkomsten av eventuella konflikter mellan verksamheter och andra 

aktörer i området. 

 Dels när det gäller karaktären av denna lokala marknad. Vi ser att den kundkrets som rör sig till 

fots är mycket lokal, det vill säga huvudsakligen består av boende och verksamma inom stadsdelen. 

Medan den marknad som är bilburen rör sig över ett betydligt större område, det vill säga i hög grad 

även består av passerande mellan stadsdelar i studieområdet. 

 

 

1.5. Näringslivets lokalisering i relation till stadsmönstrets konfiguration 

 

1.5.1. Övergripande sektorsfördelning stadsdel för stadsdel 

Om vi beskriver de näringssektorer vi diskuterat i detta avsnitt i ett spektrum från vad vi kan kalla 

mer “hårda” sektorer till “mjukare”, skulle vi kunna klassificera våra stadsdelar efter detta. En sådan 

skala kan ha följande ordning med begynnelse i mjuka verksamheter: 

 

• Offentlig sektor 

• Konsult- och tjänstesektor 

• Parti- och detaljhandel samt hotell och restaurang 

• Byggsektor 
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• Tillverkning 

• Jordbruk, jakt och skogsbruk samt fiske 

 

Med en sådan klassificering framträder Riksby som den stadsdelen med “mjukast” profil. Där följer 

förekomsten av näringssektorer listan exakt. Medan Ulvsunda Industriområde skulle få den 

“hårdaste” profilen. Listan över alla stadsdelar från de mjukaste till de hårdaste ser ut så här: 

 

• Riksby 

• Traneberg 

• Minneberg 

• Mariehäll 

• Johannesfred 

• Ulvsunda 

• Ulvsunda Industriområde 

 

Listan överensstämmer väl med graden av bostäder i de olika stadsdelarna. När boendetätheten ökar i 

en stadsdel ju mjukare profil får den. Detta är inte särskilt överraskande. Mer intressant är att ett 

starkt samband återfinns mellan mängden människor i rörelse inom en stadsdel och en mjuk profil. 

Det riktigt intressanta med detta är att det finns ett starkt samband mellan mängden människor i 

rörelse i stadsdelarna och deras lokala integration. Den lokala integrationen visar sig där viktigare än 

exempelvis exploateringstal, boendetäthet eller täthet anställda. 

 Även det direkta sambandet mellan lokal integration och “mjukhet” i näringssektorsfördelning är 

mycket starkt om vi bortser från stadsdelen Riksby, vilken bryter mönstret. Det bör dock 

understrykas att vi rör oss med mycket små populationer vilka vi inte bör dra för långtgående 

slutsatser utifrån.  

 

1.5.2. Sektorsfördelning per stadsdel inom studieområdet 

Av fem undersökta näringssektorer är det bara tre vars preferenser när det gäller lokalisering visar på 

samband med de stadsdelskaraktäristika vi undersökt. Både konsult- och tjänstesektorn och 

byggsektorn föreföll mer eller mindre oberoende av dessa. Detta kan dels bero på att dessa sektorer 

är mycket heterogena, det vill säga innehåller verksamheter av mycket skiftande art med olika 

lokaliseringsbehov. Dels att vi har att göra med en kategori som är förhållandevis oberoende av läge 

och kan finna sig tillrätta i olika typer av stadsmiljöer.  

 Däremot fann vi starka samband för de tre andra sektorerna. Å den ena sidan tillverknings- och 

handelssektorerna, vilka visade starka preferenser för globalt integrerade lägen och miljöer med 

relativt storskalig rumslig uppbyggnad, och å den andra sidan den offentliga sektorn, vilken visade 

på motsatta samband. 
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 Det intressanta här är att vi finner samband med en kategori variabler som tidigare inte beaktats 

så väl, nämligen stadsmorfologiska variabler, såsom rumslig integration och rumslig uppbrutenhet. 

Överlag visade dessa på starkare samband än mer traditionella beskrivningar av stadsbebyggelse i 

detta sammanhang, såsom exploateringstal och lokaltäthet. Vad detta antyder är att inte bara olika 

slag av tätheter, utan även mått som fångar stadsmönstrets form och strukturella uppbyggnad är 

betydelsefulla när det gäller näringslivets lokaliseringsmönster, något som inte är vedertagen 

kunskap. 

 

1.5.3. Branschers lokalisering i relation till integrationsvärde 

Genom att gå ner på den nivå där vi kan urskilja varje arbetsställe inom stadsdelarna Centrala 

Sundbyberg, Lilla Alby och Mariehäll går det att ge varje arbetsställe ett integrationsvärde utifrån 

var de är belägna i vår syntax-modell över samma stadsdelar. Om vi sedan även karaktäriserar varje 

arbetsställe både utifrån vilken näringssektor och näringsgren det representerar kan vi räkna ut det 

genomsnittliga integrationsvärdet för arbetsställen inom respektive näringssektor och näringsgren. 

Därefter kan vi helt enkelt lista näringssektorer och näringsgrenar efter graden av integration. 

 Båda dessa listor förefaller ha en inneboende logik där man lite förenklat kan säga att hårda och 

störande näringsgrenar söker sig mot låga integrationsvärden och utåtriktade näringsgrenar med 

behov av direkt kundkontakt söker sig mot höga. Listan över näringssektorer ser ut så här: 

 

• Detaljhandel 
• Hotell/Restaurang 
• Post/Bank/Försäkring 
• Intresseorganisationer 
• Offentlig sektor 
• Konsult-/Tjänstesektor 
• Tillverkningssektor 
• Byggsektor 
• Partihandel 

 

Även om vår studie rört sig på en mycket översiktlig statistisk nivå är det således tydligt att det finns 

klara mönster i hur näringslivet lokaliserar sig i förhållande till stadsmönstret. Ibland finns klara 

samband, ibland svagare tecken som behöver undersökas vidare. Det finns alltså all orsak att även 

beakta stadsmönstret som en betydelsefull influens och skapare av förutsättningar för näringslivet. 

Det gör stadsbyggandets rumsligt strukturella sida till något som i högre grad behöver lyftas fram i 
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denna situation. Särskilt viktigt här är, vilket denna studie tydligt påvisar, att inte tala om näringslivet 

som en enda kategori. Näringslivet söker sig istället till ett brett spektrum av rumsliga situationer och 

ur planeringens perspektiv är det av stor vikt att tillhandahålla hela detta spektrum. 

 

 

1.6. Diskussion 

 

Den huvudsakliga slutsatsen är alltså att det finns en stark inre logik mellan lokaliseringen av olika 

näringsgrenar och konfigurativa lägen. 

 Vad det konfigurativa läget då handlar om är något som inte är direkt synligt i den enskilda 

platsen eftersom läge handlar om relationen mellan den enskilda platsen och andra platser och inte 

något hos den enskilda platsen i sig. Detta läge visar sig dock på den enskilda platsen indirekt genom 

att lägen genererar olika koncentrationer av människor i rörelse vid olika platser. 

 Vad vi har är således en relation mellan olika platser där näringsverksamheter kan välja att 

lokalisera sig och varierande koncentration av människor i rörelse vid dessa platser. Det avgörande 

förefaller således vara om en viss verksamhet stämmer med den koncentration människor i rörelse 

som återfinns på en aktuell plats. Är, å ena sidan, en viss koncentration av människor i rörelse något 

positivt eller negativt för verksamheten, och å den andra, är verksamheten något positivt eller 

negativt för denna koncentration av människor i rörelse? Naturligtvis kan vi också tänka oss både 

verksamheter och människor i rörelse är indifferenta till varandra. 

 Om vi börjar med verksamheten så kan alltså höga koncentrationer av människor i rörelse 

antingen ses som en tillgång eller en störning. Som en tillgång upplevs den exempelvis för 

verksamheter med behov av en direkt rumslig relation till presumtiva kunder, såsom detaljhandeln. 

Som störning kan det däremot upplevas som för verksamheter som eftersträvar en lugn miljö, 

exempelvis barnomsorg. 

 Från människorna i rörelses sida kan en verksamhet naturligtvis också upplevas som en tillgång 

eller en störning. En tillgång kan vi säga att det gör när det upplevs som en service. Här är väl 

postkontoret det klassiska exemplet. Störande är uppenbart verksamheter som till exempel alstrar 

buller eller lukt, såsom delar av tillverkningsnäringarna, eller tung trafik, såsom partihandeln. 

 Det avgörande här förefaller således vara om det föreligger ett intresse av utbyte mellan 

verksamhet och omgivning. Vi skulle kunna karaktärisera vissa verksamheter som 

utbytesintresserade, såsom detaljhandeln, eller utbytesintressanta, såsom postkontoret. I linje med 

detta skulle de platser som är intressanta för sådana verksamheter kunna kallas utbytesplatser eller, 

beroende på rumslig utsträckning, utbytesstråk eller utbytesområden. 

 Vi kan då tala om olika grader av utbytesintresse när det gäller näringsverksamheter och 

utbytespotential när det gäller platser, stråk eller områden. Detta kan vara en grund för att börja 

urskilja spatialt relevanta näringslivskategorier och näringslivsrelevanta stadsbyggnadskategorier av 
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det slag vi talat om. Vi har verksamheter med allt från inget till mycket stort utbytesintresse och 

platser, stråk och områden med ingen till mycket stor utbytespotential. 

 Men vi såg också att det fanns verksamheter som inte bara saknade intresse av utbyte utan som 

till och med undvek det. Likaså har vi platser, stråk eller områden som inte bara saknar utbytes-

potential utan där vi kan tänka oss att vi finner människor i rörelse som vill undvika utbyten. Dessa 

skulle vi tentativt kunna kalla verksamheter med olika grad av autonomi och likaså platser, stråk och 

områden med olika grad av autonomi. Vi har då även verksamheter med liten till stor autonomi och 

på motsvarande sätt platser, stråk eller områden med liten eller stor autonomi. 
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2. Bakgrund och syfte 
 

 

2.1. Inledning 

 

Efterkrigstidens stadsbyggande har haft en stark betoning på boendet och dess krav. Detta av 

naturliga skäl då epoken karaktäriserats av stora befolkningsomflyttningar, med riktning från 

landsbygden till tätorterna och från mindre orter till storstadsregionerna. Bristen på bostäder av god 

kvalitet har därmed under närmast hela epoken varit ett omfattande och ofta akut problem. Efter 

hand har detta lett till att en stor mängd erfarenheter och kunskaper kring både bostadsplaneringens 

processer och slutprodukter har byggts upp, även om senare års utveckling mot mer heterogena 

boendeformer delvis reser nya frågor. Ett betydligt mindre känt område när det gäller stadsbyggandet 

utgör då näringslivet och dess behov. Näringslivet har i detta sammanhang i hög grad skött sig självt, 

då dess verksamhet i allmänhet inte betraktats som ett ansvar för den kommunala planeringen. 

Resultatet är att idag, när behovet av planering även i detta sammanhang ökar, så står vi relativt 

tomhänta när det gäller kunskaper om vad som utgör goda stadsbyggnadslösningar i ett 

näringslivsperspektiv. 

 Detta är en allvarlig brist av framför allt två skäl. Dels kan det innebära att vi av ren okunskap 

lägger hinder i vägen för ekonomisk utveckling. Sedan några år kan vi se hur arbetsplatsområden på 

ett annat sätt än tidigare blivit föremål för planering och arkitektonisk gestaltning. Men dessa insatser 

görs då i hög grad med erfarenheter från bostadsplanering, vilket inte nödvändigtvis är den rätta 

medicinen. När det gäller boendet har målet varit att skapa trygga och stabila områden med 

möjlighet för människor att slå rot och långsiktigt bygga upp en hemort. Detta är inte kvaliteter som 

alltid sammanfaller med behoven hos ett dynamiskt näringsliv. Här handlar det ofta snarare om att ge 

utrymme för snabba förändringar och att skapa förutsättningar för fruktbara möten mellan olika 

verksamhetsområden. 

 För det andra har vi under senare år sett en utveckling där den rutinmässiga gränsdragningen 

mellan bostadsområden och arbetsplatsområden i allt högre grad ifrågasätts. Fler och fler skäl förs 

fram som talar för att både boendets och arbetets sfärer har mycket att tjäna på en större integrering. 

Inte minst när det gäller de tendenser till social segregering mellan olika bostadsområden vi allt 

tydligare kan iaktta. Det är då viktigt att med större precision kunna urskilja de krav från respektive 

sfär som eventuellt står i konflikt med varandra, men även att bättre urskilja de behov som är 

gemensamma för dem båda, så att en större kunskap om näringslivet i detta sammanhang även kan 

befrukta boendet. 
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2.2. Tidigare forskning 

 

Det finns alltså ett stort kunskapsbehov vad gäller betydelsen av och verkan hos stadens fysiska 

struktur i allmänhet, men i synnerhet när det kommer till näringslivet och dess behov. Att sådan 

kunskap är så ovanlig handlar inte bara om att boendet under så lång tid stått i fokus, utan kan till 

viss del även förklaras utifrån det funktionalistiska stadsbyggandets kris på sjuttiotalet. Även om vi 

på många sätt fortfarande drar nytta av funktionalismens många landvinningar, går det samtidigt inte 

att förneka att funktionalismen på många områden inte lyckades infria de förhoppningar den väckte. 

I synnerhet när det gäller den kanske allvarligaste kritiken, nämligen att den inte lyckades se till 

helheten. Även om funktionalismen gjorde uppenbara framsteg på många delområden, så tycktes den 

samtidigt skapa nya problem på andra — suboptimeringens ständiga dilemma. 

 Kritiken resulterade i en ganska våldsam omvälvning under sjuttiotalet, där de frågeställningar 

som funktionalismen rest, vilka framför allt fokuserade på relationen mellan form och funktion, 

byttes mot frågor man menade att den hade försummat. Framför allt lyftes då frågor som känslan av 

identitet i staden fram, liksom man på ett helt nytt sätt höll fram upplevelsen av stadsrummet och 

behovet av en mer omsorgsfull gestaltning av det. Som en parallell kan vi formulera detta som frågor 

kring relationen mellan form och mening, det vill säga att de snarare betonar staden som 

arkitektoniskt uttryck än staden som bruksvara. Vi kan således se hur funktionalismens kris i hög 

grad även blev en kris för dess frågeställningar. Detta är problematiskt då frågor om funktion är 

ytterst centrala för en fruktbar diskussion om planering och stadsbyggande, i synnerhet i ett 

näringslivsperspektiv. Det finns idag således en risk att vi upprepar funktionalismens misstag i den 

meningen att vi ensidigt betonar frågor av ett visst slag och lämnar andra vid sidan. 

 Den forskning som bedrivits när det gäller relationen näringsliv och stadsbyggande mer direkt, 

kan delas in i två huvudsakliga inriktningar. Den ena har betonat planeringsprocessen och vikten av 

att berörda grupper får möjlighet att delta i den, och på så vis bidra med sina skilda infallsvinklar och 

specifika kunskaper. (Exempel här är forskning kring äldre industriområden vid CTH.) Här har man 

lyckats peka på positiva resultat i processer med sådana förtecken, framför allt när det gäller att få en 

rikare bild av planeringens mål och inte minst när det gäller förankringen av konkreta projekt. Den 

andra inriktningen studerar planeringen på en mer översiktlig nivå men till stor del utifrån 

frågeställningar som liknar våra. (Exempel här är forskningen på Regional Planering vid KTH.) Här 

har man exempelvis kunnat peka på klustringseffekter beroende av strategiska insatser från offentligt 

håll, exempelvis när det gäller lokalisering av infrastruktur och attraktionsskapande institutioner. 

 Ett gemensamt problem ur vårt perspektiv när det gäller båda dessa forskningsinriktningar, är att 

de saknar starka modeller av den byggda miljön i sig och därmed har svårt att utveckla kunskap som 

mer specifikt talar om den spatiala strukturens betydelse i sammanhanget. Även om man, som den 

första inriktningen, för in kunskaper från olika inblandade parter måste denna kunskap förr eller 

senare översättas i urban form. För detta krävs specifik kunskap om stadsstrukturens grundläggande 
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egenskaper, något som vi i hög grad saknar idag. Resultatet kan därför bli att samtliga parter i en 

sådan participatorisk process kan vara överens, men att den stadsbyggnadslösning man väljer helt 

enkelt inte leder till de resultat man tänkt sig. 

 Likaså kan det vara problematiskt att, som den andra inriktningen, arbeta med modeller på för 

översiktlig nivå. Även om vi kan urskilja positiva effekter på denna översiktliga ofta statistiska nivå, 

har vi inget handlingsunderlag för hur vi ska ingripa på mer specifik nivå. Även här kan vi säga att 

det handlar om ett slags översättningsarbete där de kunskaper vi har om effekter på översiktlig nivå 

behöver hjälp av specifik kunskap om stadsstrukturens funktionalitet för att kunna föras ned även på 

detaljnivå.  

 Orsaken till att vi i så stor utsträckning saknar kunskaper om stadsbyggandets relation till 

näringslivet är således, för det första, att den forskning som bedrivits varit så inriktad på 

boendefrågor. För det andra, att senare års forskning haft en stark betoning på frågor som rör 

relationen mellan form och mening medan relationen form och funktion hamnat i skymundan, vilket 

är problematiskt då frågor av det slaget är så centrala i ett näringslivsperspektiv. För det tredje, att 

den forskning som bedrivits i ämnet saknat fruktbara modeller och beskrivningar av den spatiala 

strukturen så att man haft svårt att klargöra hur de mål man formulerar ska översättas i konkret 

byggd form. 

 

2.3. Ny forskningsutveckling 

 

När det gäller att studera relationen mellan byggd form och funktion har det dock på senare år skett 

en teoretisk och metodologisk utveckling, som ger orsak att med större tillförsikt se fram mot en 

kunskapsutveckling på detta område. Framför allt handlar det då om de framsteg som tagits inom 

den forskningsinriktning som går under benämningen Space Syntax och som utvecklats på University 

College London i England. Denna inriktning fokuserar just på relationen mellan byggd form, framför 

allt dess rumsliga struktur, och de funktionella utfall som är möjliga att härleda till denna. Det är 

viktigt att betona att vad man menar med funktion här, inte är funktioner lokaliserade i rummet, 

vilket är vad vi åsyftar när vi exempelvis skiljer på bostadsområden och arbetsplatsområden, utan 

funktioner genererade med rummet. Vad man menar med detta är att stadsdelars olika spatiala 

strukturer skapar skilda underlag för förflyttningsmönstret inom dem, det vill säga vilka stadsrum vi 

använder när vi rör oss genom området eller mellan platser inom området, det må vara till fots eller i 

bil. Dessa förflyttningsmönster har i sin tur bland annat visat sig ha avgörande betydelse för 

lokaliseringsstrukturen inom ett område, exempelvis vad gäller näringslivets etableringar. 

 För att möjliggöra studier av relationen form - funktion i denna mening har man, utifrån teorier 

grundade på empirisk forskning, utvecklat datorprogram med vilka man kan bygga upp intelligenta 

modeller av de områden man är ute efter att studera. Med intelligent menas här helt enkelt att de 

innehåller information såväl om områdenas form eller struktur som deras funktionella potential, så 
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att man genom förändringar av formen kan se vad detta innebär för det funktionella utfallet. Det är 

således frågan om redskap som i lika hög grad går att använda som analysinstrument som 

designverktyg. På många sätt är det här frågan om en banbrytande utveckling som nu applicerats i en 

stor mängd studier världen över så att dess pålitlighet kan sägas säkerställd. De 

forskningsmetodologiska principer denna utveckling vilar på kan även tjäna som inspiration för 

utveckling av andra analysredskap i liknande riktning. 

 

 

2.4. Problemformulering utifrån exemplet Stockholm 

 

Mycket av vad som diskuterats ovan går att applicera på Stockholm. Stockholm är med stor 

sannolikhet en av världens mest välplanerade städer, men också ett tydligt exempel på en stad 

planerad ur ett relativt ensidigt boendeperspektiv. De goda stadsbyggnadsexemplen ur 

näringslivsperspektiv är betydligt färre än de goda bostadsexemplen. Stockholm är också exempel på 

en stad som kraftigt influerades av det funktionalistiska stadsbyggandet och tillämpade det med stor 

framgång, men som också fått erfara dess baksidor. Vidare var Stockholm riksledande när det gällde 

omsvängningen från en funktionalistisk stadsbyggnadsstrategi till en postmodernistisk. 

Bevarandefrågornas framskjutna position inom planeringen i Stockholm och den stora medvetenhet 

som finns när det gäller stadens bebyggelsekaraktär både i sin helhet och på stadsdelsnivå, är något 

som kan ses som ett resultat av denna nya strategi. 

 Stockholm Stad befinner sig därmed i en situation den delar med många andra städer idag. Man 

har breda kunskaper och erfarenheter av bostadsplanering och en allmänt omfattad insikt om vikten 

att värna stadens bebyggelsekaraktär. Samtidigt har nya behov och problem dykt upp, som man står 

förhållandevis oförberedd inför. Framför allt gäller detta behovet att skapa attraktiva och fruktbara 

förutsättningar för ekonomisk utveckling inom det lokala näringslivet, samt problemet med den allt 

akutare sociala segregationen mellan stadens bostadsområden. Dessa problem har man svårigheter 

att bemöta med gängse stadsbyggnadsstrategier, då kunskaperna om stadsstrukturens inverkan i 

dessa sammanhang är knapphändiga. 

 Stockholm är därför ett intressant fall att pröva de nya kunskaper och analysmetoder som 

utvecklats under senare år på. För det första för att fördjupa kunskapen om hur den befintliga stad 

man har fungerar, och för det andra för att med detta som bakgrund med större precision dra 

slutsatser om hur man i olika fall ska ingripa för att åstadkomma förbättringar utan att störa det som 

redan fungerar. 

 

 

2.5. Syfte 
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Det är viktigt att betona att studien ingår i ett bredare och mer långsiktigt forskningsprogram och 

därför har som syfte att utveckla kunskap av olika allmängiltighetsgrad. Således är ambitionen i 

denna studie i första hand utveckling av mer specifik kunskap som rör relationen näringsliv och 

stadsbyggande just i det stadsområde som är föremål för studien, men till viss del även att bidra till 

generell kunskap som rör denna relation i allmänhet. 

 När det gäller den mer specifika kunskapen är ambitionen att inleda ett arbete där det handlar om 

att bygga upp en långsiktig kunskap inom Stockholms Stad vad gäller funktionaliteten i stadens olika 

områden och stadsdelar. Tanken är att komplettera de väl utvecklade beskrivningar man har vad 

gäller Stockholms bebyggelsekaraktär, så som de vi exempelvis återfinner i översiktsplanen, med 

beskrivningar som istället för att som dessa betona vad vi kallat relationen form - mening, fokuserar 

relationen form - funktion. Det som står i fokus här är den redan nämnda relationen mellan stadens 

spatiala struktur och förflyttningsmönster och vidare funktionella utfall relaterade till dessa. Med 

hjälp av analyser av denna relation är ambitionen att karaktärisera de olika stadsdelarna inom 

området utifrån deras funktionella potential, vilket vore kunskap av fundamental betydelse inför 

framtida planering. 

 När det gäller den generella kunskapen vore en central landvinning en klassificering av 

näringslivet i kategorier med avseende på dess behov när det gäller stadens fysiska struktur. Idag har 

vi en mängd sätt att klassificera näringslivet, i antal anställda, i ekonomisk omsättning, i 

näringsgrenar och så vidare, men dessa taxonomier är inte på något klart sätt rumsligt relaterade. Att 

bidra till formuleringen av näringslivskategorier för vilka de spatiala behoven är det särskiljande, är 

därför en av de mer långsiktiga ambitionerna med studien. Implicit i detta ligger naturligtvis även det 

omvända, att urskilja stadsbyggnadskategorier med relevanta funktionssätt i relation till näringslivet. 

Att på detta sätt parallellt urskilja näringslivskategorier som har spatial särprägel och 

stadsbyggnadskategorier med särpräglade funktionssätt gentemot näringslivet, ser vi som grunden 

för en vidare utveckling av kunskap när det gäller relationen mellan stadsbyggande och näringsliv. 

 Det är naturligtvis svårt att nå så långt när det gäller denna mer generella kunskapsnivå inom den 

begränsade studie det här är frågan om. Men vi ser det som viktigt att inom ramen för fallstudier av 

detta slag, bidra till en sådan utveckling genom att försöka formulera konturerna till sådana generella 

kategorier, vilka efter hand kan utvecklas och preciseras i kommande fallstudier. 

 Syftet återfinns således på två kunskapsnivåer till vilka den aktuella studien är tänkt att bidra i 

olika grad. I punktform kan de summeras på följande vis: 

 

• Att bygga upp kunskap användbar för planeringen inom Stockholms Stad när det gäller 

funktionaliteten i stadens olika områden och stadsdelar, för att på så sätt utveckla mer träffsäkra 

kunskapsunderlag inför framtiden, i synnerhet vad gäller näringslivets behov.  
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• Att utveckla stadsbyggnadsstrategier som ser till staden som helhets behov, vilket dels innebär att 

urskilja vilka näringslivsbehov som är rumsligt betingade och därefter formulera 

stadsbyggnadskategorier relevanta ur ett näringslivsperspektiv, dels se i vilken grad dessa 

kategorier äger allmängiltighet för staden som helhet. 
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3.  Genomförande och space syntax1 
 

 

3.1. Genomförande 

 

Ett område inom Stockholms Stad som passar för en inledande fallstudie är Västerorts halvcentrala 

delar från Tranebergsbron till Bällstavägen och från Bällsta Bro till Nockeby. Dels då det är ett 

område vi kan förvänta oss stora förändringar inom, med tanke på att Bromma flygfält med stor 

sannolik är Stockholms nästa stora planeringsuppgift, dels då det är ett område som omfattar 

stadsdelar med mycket skilda karaktärer, vilka vi kan dra stora allmängiltiga lärdomar av inför 

framtiden. 

 Steg ett för en sådan studie är att bygga upp en syntaktisk modell av området med hjälp av den 

programvara som utvecklats på Space Syntax Laboratory vid Unviersity College London. Detta görs 

genom en beskrivning av området med kommunens digitala baskarta som grund. Denna beskrivning 

flyttas därefter över till de syntaktiska programmen där den analyseras. Resultatet blir dels en grafisk 

bild över området och dels en tabell med numeriska värden, vilka båda beskriver områdets spatiala 

integration. Detta är mycket central information då vad man inom Space Syntax-traditionen kallar 

spatial integration visat sig ha en stark inverkan på förflyttningsmönstren i ett stadsområde, vilket i 

sin tur visat sig ha en avgörande betydelse för andra funktionella utfall, såsom butiksetableringar och 

fastighetspriser. Modellen behöver dock justeras genom kontroller på plats då kartan i vissa fall kan 

vara missvisande. 

 Därefter behöver modellen kontrolleras genom att provberäkningar av förflyttningsflödena 

genomförs i området. Detta gäller gångtrafik såväl som biltrafik. Erfarenheter från liknande studier 

visar att modellen i allmänhet ger en god bild av förflyttningsmönstren i det område den beskriver, 

men det är viktigt att kontrollera detta. Även diskrepanser kan vara talande och leda till bättre 

förståelse av områdets funktionssätt. 

 När vi gjort detta har vi en modell av området i fråga, som är en beskrivning av det både vad 

gäller dess rumsliga struktur och dess funktionalitet när det gäller förflyttningar. Detta är något både 

ovanligt och synnerligen användbart. Dels då vi utifrån den kan gå vidare med fortsatta analyser och 

se hur andra företeelser, exempelvis näringslivet, lokaliserar sig i förhållande till den spatiala 

integrationen, dels genom att vi kan gå in i modellen och göra förändringar i den utifrån exempelvis 

aktuella planförslag och därmed se vilken inverkan dessa får på förflyttningsmönstren och till dem 

                                                 
1 För en djupare diskussion om metoder och teoribildning inom space syntax-forskningen se Bill Hillier: Space is the 
machine, Cambridge 1996. För en tillämpning på svenska förhållanden se Lars Marcus: Architectural Knowledge and 
Urban Form, KTH 2000. 
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bundna funktioner. Det som är aktuellt här är dock framför allt det förra, nämligen att gå vidare med 

andra analyser och se vilken betydelse den spatiala integrationen har i dessa sammanhang. 

 Steg två blir att ställa annan information mot den syntaktiska modell vi byggt upp, för att på så 

sätt dra lärdomar av den spatiala strukturens verkan i relation till denna. Då vårt främsta intresse är 

näringslivet behöver vi framför allt veta hur näringslivets är lokaliserat i området. Sådan information 

finns att hämta på Utrednings- och Statistikkontoret (USK) i Stockholm, vilken går att föra in i vår 

modell med hjälp av GIS-program. Med detta som grund kan vi genomföra analyser av relationen 

mellan olika spatiala situationer i området och näringslivet. 

 

 

3.2. Att beskriva den byggda miljöns konfigurationer 

 

De teorier och metoder som förknippas med space syntax-forskningen spelar en mycket central roll i 

studien och presenteras därför här särskilt utförligt. 

 Space syntax är en uppsättning rumsanalytiska metoder utvecklade av den engelske 

arkitekturforskaren Bill Hillier och hans kollegor vid University College London. Bakgrunden är att 

ett grundläggande behov inom arkitekturforskningen, liksom all forskning, är att utveckla fruktbara 

tekniker att beskriva sitt forskningsobjekt. Inom arkitekturforskningen handlar det då om den byggda 

miljön, både som fysisk form och rumslig struktur. 

 Detta är inte alldeles enkelt då det finns många utgångspunkter utifrån vilka vi kan beskriva den 

byggda miljön. Vi kan beskriva den som teknisk konstruktion, exempelvis utifrån dess hållfasthet, 

dess klimatskyddande förmåga eller dess olika försörjningssystem. Vi kan beskriva dess funktion-

alitet, till exempel i form av dess förmåga att härbärgera olika verksamheter eller att styra och 

underlätta flöden. Eller vi kan beskriva den som konstnärligt eller estetiskt objekt, till exempel vilka 

upplevelser och associationer den väcker. Ur ett teoretiskt perspektiv kan man säga att den 

springande punkten varit frågan om funktionen. Inte minst visade sig detta under den kraftiga kriti-

ken mot funktionalismen under sextio- och sjuttiotalet. Men även om vi har funnit brister inom 

funktionalismen, kan vi inte komma ifrån funktionens fundamentala betydelse i den byggda miljön. 

 Det är just när det gäller att studera relationen mellan byggd form och funktionellt utfall som 

space syntax-forskningen erbjuder nya angreppssätt och även kan visa på nya forskningsresultat. 

Kärnan här är just att man utvecklat tekniker att beskriva byggnader eller stadsdelar på ett sätt som 

visat sig avgörande för deras funktionalitet. Det nya här kan sammanfattas i att man använder sig av 

topologiska beskrivningar snarare än geometriska, det vill säga att man beskriver bebyggelsens upp-

byggnad utan avseende på avstånd eller geometrisk form utan fokuserar på dess delars inbördes 

lägen och relationer. Man försöker med andra ord beskriva delarnas inbördes lokalisering i helheten 

snarare än delarna i sig, eller som man säger, bebyggelsens konfiguration. Om vi exempelvis vill 
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studera rummen i en byggnad så försöker man beskriva hur dessa rum förhåller sig till varandra 

snarare än att beskriva dem var och ett för sig. 

 För att förtydliga kan vi ta ett exempel. Låt säga att Figurerna A - C visar tre mycket förenklade 

byggnader, samtliga bestående av nio rum med samma form och mått. Om vi då ser till deras 

geometri är de påfallande lika varandra men om vi med hjälp av en graf beskriver de ingående 

rummens förhållande till varandra, deras topologi, ser vi att de är fundamentalt olika. Vad man inom 

space syntax-forskningen visat är just hur avgörande dessa skillnader är för den funktionella 

potentialen hos de olika husen. Kort kan man säga att det som avgör det enskilda husets användning 

snarare är hur de olika rummen är sammanbundna med varandra än de enskilda rummens form i sig. 

 Det förefaller exempelvis mycket besvärligt att använda hus A som bostad, då mer eller mindre 

alla förflyttningar inom byggnaden innebär att man måste passera andra rum och därmed ständigt ge 

upphov till störningar. Husets konfiguration tycks snarare peka mot någon form av helgedom där 

man rör sig i en slags procession mot byggnadens innersta rum. Hus B däremot förefaller helt möjligt 

att använda som bostad men har med sin korridorlika kärna och vidhängande rum en struktur vi 

framför allt känner igen från olika institutioner, såsom skolor eller sjukhus eller varför inte kontors-

byggnader. I hus C slutligen hittar vi kanske den mest tilltalande bostadslösningen med flera möjlig-

heter att ”gå runt”, vilket brukar medföra en känsla av rymlighet samt friheter vad gäller 

användningen. 
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Tre diagrammatiska hus och konfigurativa beskrivningar av dem. (Hillier 1996) 

 

Den geometriska formen och storleken på de enskilda rummen spelar naturligtvis också roll, men de 

flesta rum tagna för sig går trots allt att använda på många olika sätt. Det avgörande blir istället 

rummets läge i förhållande till andra rum. Man kan till och med säga att vad som till stor del avgör 

ett enskilt rums användningsmöjligheter ligger utanför detta rum i sig. Jämför exempelvis rummet 

längst upp till vänster i hus A och hus C. De är exakt lika i sina mått och vad gäller deras öppningars 

läge, men beroende på hur övriga rum i byggnaderna är sammanbundna har de ändå olika funk-

tionella förutsättningar. 

 

 

3.3. Grundfunktionerna vistelse och förflyttning 

 

Space syntax-analyser går lika bra att använda när det gäller städer eller stadsdelar som enskilda 

byggnader. Problemet när det gäller städer och stadsdelar är att det är svårare att definiera de 

enskilda rummen för att säga hur de förhåller sig till varandra. Stadsrummet är ju kontinuerligt och 

därmed i princip ett och detsamma. Även om vi kan urskilja vissa tydliga platser, såsom exempelvis 
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stadens centrala torg eller liknande, är det ändå svårt att entydigt säga vilka de olika stadsrummen är 

och hur de förhåller sig till varandra. 

 Här är det viktigt att se att man inom space syntax inte bara gör mer grundläggande beskrivningar 

av den byggda miljön i sig – det vill säga formsidan i relationen mellan form och funktion – utan 

även diskuterar funktionssidan på en mer grundläggande nivå. Inom funktionalismen exempelvis, 

diskuterade man funktioner på mycket specifik nivå. Enskilda rum delades in och gavs precisa 

funktioner såsom sittgrupp, arbetshörna och matplats. På samma sätt delades bostaden in i rum med 

olika funktioner såsom matrum, sovrum eller sällskapsrum. Även staden delades som bekant in på 

detta sätt i zoner för bostadsändamål, arbete, transporter och så vidare. I många fall kan det slagets 

arbete med funktioner sägas handla om att identifiera stadens grundläggande funktioner för att sedan 

lokalisera dessa till olika områden. Det vill säga att funktionerna inte är särskilt beroende av den 

byggda formen utan helt enkelt ges en plats i en plan, det må vara i en bostadsplan eller en stadsplan. 

 

 
Staden som ett rum för förflyttningar och en serie rum för vistelse. 

 

Inom space syntax vill man dock diskutera funktioner som verkligen är beroende av den byggda 

formen; funktioner av rummet snarare än funktioner i rummet. I princip kan ju ett och samma rum 

taget för sig, i lika hög grad användas som matrum, sovrum eller arbetsrum. Funktionerna sova, äta, 

arbeta är i allmänhet inte beroende av den byggda formen i någon direkt mening. Inom space syntax 

diskuterar man därför funktioner av ett mer grundläggande slag för vilka den byggda formen 

verkligen kan sägas ha betydelse. Det man då istället diskuterar är vad man kallar två grund-

funktioner, nämligen vistelse och förflyttning, vilka kan visas medföra rumsliga konsekvenser. 
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 Om vi tar staden som exempel kan vi faktiskt säga att den just är ett rumsligt svar på dessa båda 

grundfunktioner. Å den ena sidan har vi i alla städer ett samband av rum för förflyttningar, det vill 

säga stadens gator och torg, å den andra en serie rum för vistelse, stadens tomter och kvarter. Samma 

distinktion mellan rum primärt använda för förflyttningar och andra rum primärt använda för vistelse 

finner vi även i byggnader så fort de blir lite större eller når en viss grad av komplexitet. 

 

 

3.4. Att beräkna den rumsliga integrationen 

 

När vi vill göra en syntaktisk analys av ett stadsområde handlar det framför allt om gatustrukturens 

inverkan på förflyttningsströmmar och här har space syntax-forskningen gjort betydelsefulla 

upptäckter. Det visar sig nämligen att sättet på vilket gatunätet i en stadsdel är uppbyggt har en 

mycket stark inverkan på var varierande koncentrationer av flöden uppstår, både vad gäller 

gångtrafik och biltrafik. Detta ger en kompletterande bild till diskussionen om attraktioner av olika 

slag som annars förs, där betydelsen av sådant som tunnelbanestationer, varuhus eller helt enkelt 

skönheten hos en plats betonas. Uppenbarligen spelar även dessa aspekter roll för hur vi rör oss i sta-

den, men den konfigurativa uppbyggnaden har visat sig ha betydligt större betydelse än vi tidigare 

känt till. 

 Eftersom det är flödet av förflyttningar vi är ute efter att fånga i vår modell hjälper det oss också 

med hur vi ska beskriva det stadsområde vi är intresserade av i modellen. Vi kan nämligen lite 

förenklat tänka oss att förflyttningar äger rum längs räta linjer. I princip är det ju så vi förflyttar oss 

även om vi gör avsteg på vägen. Det har därmed visat sig fruktbart att beskriva det kontinuerliga 

stadsrummet i form av linjer, där varje linje då kommer att representera en gatu- eller 

gångvägssträckning. Om vi utgår från en karta av det stadsområde vi är intresserade av kan detta i 

förflyttningshänseende således beskrivas med det minsta antalet räta linjer som täcker in hela 

strukturen av möjliga förflyttningar i området. 

 

  
Ett stadsområdes kontinuerliga rum av gator och platser och samma gator och platser beskrivna 

med minsta möjliga antalet räta linjer. (Hillier 1996) 
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När vi gjort detta har vi istället för ett enda kontinuerligt rum ett begränsat antal linjer vars inbördes 

förhållande vi kan analysera. Nästa steg blir då att finna ett mått som fångar den enskilda linjens eller 

gatusträckningens förhållande till de övriga i gatusystemet. Detta gör man genom att beräkna hur 

pass tillgänglig eller integrerad en viss linje är i förhållande till de andra. Återigen är det frågan om 

ett topologiskt mått snarare än ett mått i meter. Man beräknar helt enkelt det genomsnittliga antalet 

steg som varje enskild linje befinner sig från varje annan linje i systemet. Med steg menar man här 

hur många linjer man måste passera för att nå en viss annan linje, eller uttryckt annorlunda, hur 

många riktningsförändringar man måste företa. 

 Detta värde som man kallar integrationsvärdet, beräknar man således för varje linje vilken 

därmed får ett kvantitativt värde som faktiskt kan sägas beskriva hur denna linje förhåller sig till de 

övriga linjerna i systemet. En linje som på detta sätt befinner sig nära, det vill säga få steg från de 

andra linjerna, borde alltså få ett lågt värde medan en som ligger relativt avskilt borde få ett högt. Nu 

har man dock inverterat värdena eftersom det stämmer bättre med vår intuition att ett högt värde 

också borde innebära en hög integration och omvänt. Ett högt värde innebär således att linjen eller 

den gata den representerar, befinner sig relativt ”nära” eller är välintegrerad med de övriga linjerna i 

gatusystemet. 

 

 

3.5. Integrationsvärdet fångar trafikflödet 

 

Poängen här är att det visat sig att gator med höga integrationsvärden också är gator som används 

mer för förflyttningar inom gatusystemet i fråga. Välintegrerade gator är helt enkelt mer besökta och 

använda gator. Men detta är bara början. Det har även visat sig att väl besökta och välanvända gator 

leder till en rad andra konsekvenser. Det är till exempel inte svårt att tänka sig att sådana gator 

innehåller goda butikslägen, vilket i sin tur kan få konsekvenser för hyresnivåer. Inte heller att 

sådana butiksstråk i sin tur kan fungera som attraktioner och dra till sig än fler besökare. Vi får helt 

enkelt något vi kan beskriva som synergieffekter. 

 Men det kan även få konsekvenser av mer socialt slag. Välbesökta platser upplevs ofta som 

trygga i den mening som är typisk för städer, nämligen att vi upplever trygghet genom närvaron av 

andra människor. Nu kan det naturligtvis finnas fördelar även med mer segregerade lägen, 

exempelvis om vi vill undvika biltrafik. Vi kan således även vara ute efter lägen som skänker ett 

visst lugn där vi kan vara mer ostörda. Poängen är att space syntax-analysen hjälper oss att bättre 

förutse resultatet oavsett om vi eftersträvar det ena eller det andra. Det är ett medel som inte 

föreskriver målen, utan ett stöd som hjälper oss att förstå möjligheterna i ett område bättre eller 

förutse vad en om- eller nybyggnad kan komma att innebära. 
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En stadsdel med inlagda integrationsvärden till vänster och antalet gångtrafikanter till höger. 

(Hillier 1996) 

 

Vi kan alltså säga att integrationsvärdet fångar något av den funktionella potentialen hos en gata när 

det kommer till trafikflöden och att detta i sin tur har stor inverkan på andra kvalitéer hos gatan. För 

att ta ett exempel så har en studie av Södermalm i Stockholm visat att integrationsvärdena i en 

population av 69 gator korrelerade till strax över 70 % med antalet gående på samma gator. Detta ett 

mycket starkt samband, men inte ovanligt för space syntax-analyser, vilket tyder på att gatunätets 

konfiguration är en mycket viktig influens på trafikströmmarna även i centrala Stockholm. 

 Nu är det ett tidskrävande och omständligt arbete att beräkna integrationsvärdet för varenda gata i 

ett stadsområde, i synnerhet som vi ofta behöver ta in ganska stora omland. Inte heller är en lista med 

siffror särskilt talande när det gäller att tillgodogöra sig den konfigurativa karaktären hos en stadsdel. 

Därför har man utvecklat programvara som kan utföra beräkningarna och som dessutom även kan 

presentera resultatet i form av en kartbild. Man kan säga att man bygger upp en modell av det om-

råde man är intresserad av genom att beskriva det i form av linjer på det sätt som vi talat om, utifrån 

vilka programmet kan beräkna integrationen för var och en. Resultaten ges sedan både i form av en 

tabell med siffervärden och en kartbild med linjerna representerade i färger från rött till blått, där rött 

står för hög integration och blått för låg.  
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Axialkarta över Södermalm med avseende på gångtrafik. (Marcus 2000) 

 

Dessa bilder är ovanliga i det att de i allmänhet förmår ge en bild som överensstämmer väl med 

innehållet i det analyserade området - till exempel intensivt använda gator, viktiga butiksstråk och så 

vidare - utifrån data som enbart bygger på den rumsliga uppbyggnaden i området. Det vill säga att vi 

utifrån en renodlad rumslig beskrivning även lyckas fånga vad som sker i rummet. Vad vi således har 

är en modell som fångar ett samband mellan form och funktion för det område den avser. 

 Dessutom kan vi beskriva sådana modeller som intelligenta eftersom vi kan göra förändringar i 

dem som exempelvis följer förestående ombyggnadsplaner, och därefter få en bild av de funktionella 

effekterna av en sådan ombyggnad. Naturligtvis får man inte övertolka resultaten, men som 

planeringsstöd använt med förnuft har sådana space syntax-analyser visat sig mycket användbara. 
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4.  En syntaktisk tolkning av studieområdet 
 

 

 

4.1. Inledning 

 

Syntax-modellen som ligger som bas för de konfigurativa analyserna av studieområdet omfattar ett 

område begränsat av Råckstavägen-Sundbyvägen i väster, E18 i norr, Frösundaleden-Ulvsundasjön i 

öster och Mälaren i söder. Modellen omfattar därmed även ett omland till det område som analysen 

egentligen gäller. Detta mindre område, som modellen skall hjälpa oss att analysera, omfattar i grova 

drag stadsdelarna Traneberg, Ulvsunda, Ulvsunda Industriområde, Riksby och Mariehäll i 

Stockholm, samt Centrala Sundbyberg och Lilla Alby i Sundbyberg. 

 En sådan space syntax-modell är i korthet en beskrivning av det för allmänheten tillgängliga 

stadsrummet i form av minsta antalet räta linjer. I princip leder detta till en bild av de gator och 

gångvägar som finns inom modellens område beskrivna med hjälp av räta linjer. Poängen att 

beskriva stadsrummet på detta sätt är att vi därmed bryter ned det annars kontinuerliga stadsrummet i 

ett begränsat antal enheter, vilka vi därefter kan analysera relationen emellan. Den grundläggande 

tanken inom space syntax-forskningen är nämligen att de enskilda stadsrummens funktionella 

potential ges av detta enskilda stadsrums relation till övriga stadsrum i staden. Detta i motsats till att 

betona vikten av det enskilda stadsrummets utformning i sig. I synnerhet har detta visat sig gälla 

förflyttningsflöden. Det är inte så svårt att tänka sig att den enskilda gatans relation till övriga gator 

har större betydelse för sådana flöden än hur denna gata är utformad i sig. 

 Men denna grundläggande relation mellan gators inbördes relation, eller deras konfiguration som 

man säger inom space syntax-forskningen, visar sig ha grundläggande betydelse även för annan 

användning av stadsrummet. Exempelvis kan mängden människor som använder en gata för sina 

förflyttningar ha stor betydelse för sådant som butikslokaliseringar längs samma gata. Men även helt 

andra företeelser såsom var någonstans skadegörelse äger rum. Grundtanken är att den konfigurativa 

uppbyggnaden av stadsrummet i högre grad leder människor till vissa gator än andra när de förflyttar 

sig. Därmed kan stadsrummets uppbyggnad också sägas skapa grupper av människor som för kortare 

eller längre tid delar samma rum. Detta kan i sin tur ha betydelse för användningen av dessa rum. På 

detta vis menar man att man kan tala om en social logik hos rummet liksom många sociala 

företeelser kan sägas ha en rumslig logik. 

 Två modeller är utförda, en med avseende på gångtrafik och en med avseende på biltrafik. 

Integrationsvärdena som modellerna redovisar kan beräknas på olika sätt. Dels brukar man beräkna 

vad man kallar ett globalt integrationsvärde. Det vill säga att värdet för varje linje i modellen har 

beräknats utifrån dess topologiska avstånd till varje annan linje. Enkelt uttryckt innebär det att det 
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globala integrationsvärdet är ett mått på varje linjes relation till systemet som helhet. Dels talar man 

om ett lokalt integrationsvärde, vilket innebär att värdet för varje linje endast har beräknats upp till 

tre topologiska steg från densamma. Det vill säga att det lokala integrationsvärdet är ett mått på varje 

linjes relation till sin närmaste omgivning i systemet. 

 Lite förenklat kan vi säga att det globala integrationsvärdet framför allt fångar längre ”resor” 

medan det lokala fångar kortare. Det vill säga att vi för förflyttningar inom systemet som helhet 

framför allt använder globalt välintegrerade gator, medan vi för mer lokala förflyttningar framför allt 

använder lokalt välintegrerade gator. I vissa fall är naturligtvis lokalt välintegrerade gator även 

globalt välintegrerade men inte alltid. Detta är en intressant skillnad med stor betydelse i den 

syntaktiska analysen.  

 

 

4.2. Den globala integrationen i gångtrafiksystemet i Bromma 

 

 Inom vårt studieområde finner vi en integrationskoncentration runt Ulvsundaplan, som även sträcker 

sig till Brommaplan men även vidare längs Ulvsundavägen upp mot Bällsta Bro. Detta är intressant 

då integrationskärnan inte entydigt sammanfaller med modellens geometriska centrum utan även 

sprider sig i ett smalt stråk längs Ulvsundavägen för att återigen breda ut sig i Bällsta. Det är heller 

inte så att alla linjer i närheten av dessa välintegrerade stråk också är välintegrerade. Även inom den 

synnerligen välintegrerade triangeln Drottningholms-, Ulvsunda- och Kvarnbacksvägen finner vi 

betydligt sämre integrerade gatusträckningar. 

 Som en allmän karaktäristik av studieområdet kan det sägas ha något av en timglasform med den 

ovan beskrivna triangeln Drottningholms-, Ulvsunda- och Kvarnbacksvägen som bas i söder och en 

mer uppbruten triangel i norr bestående 
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av Bällsta-, Ulvsunda- och Karlsbodavägen. Dessa är sedan förbundna med en betydligt smalare 

midja i form av Ulvsundavägen och dess närmaste omgivning. 

 Både inom och runt denna timglasform finner vi även betydligt mindre integrerade 

gatusträckningar. Därmed kan vi få ganska dramatiska kontraster mellan hög och låg integration 

mycket nära varandra. Tydligaste exemplet på detta är kanske de inre delarna av Riksby och 

Mariehäll, medan övergången mellan hög och låg integration i exempelvis Ulvsunda sker mer 

gradvis. Vi finner också några områden som är kraftigt segregerade trots att de befinner sig i de delar 

av modellen där detta inte kan sägas bero på randeffekter. De tydligaste exemplen här är Minneberg 

och Johannesfred med förhållandevis mycket låga värden. 

 

 

4.3. Den lokala integrationen i gångtrafikssystemet i Bromma 

 

Om vi nu istället tittar på modellen med de lokala integrationsvärdena redovisade ser vi inte samma 

fall i integrationsvärden mot kanterna som tidigare. Det beror just på att de värden som redovisas 

bygger på betydligt mer lokala förhållanden vilket gör att randeffekten blir betydligt svagare. Av 

samma skäl ser vi hur det uppstår flera lokala centra i denna modell, närmast ett i varje stadsdel. De 

starkaste lokala centrumen pekar modellen ut som Drottningholmsvägen och Ulvsundavägen i söder 

och Tulegatan och Råsundavägen i norr. Andra lokala centra är Järnvägsgatan i Sundbyberg, Bällsta-

vägen, Kvarnbacksvägen och Norrbyvägen. Vi finner på detta sätt lokala centra i alla våra stadsdelar. 

 Även de segregerade platserna blir fler och sprids dessutom mer inom området. Vi får också 

större nyanser inom varje stadsdel vilket gör att vi kan ana att detta kan vara en mer intressant 

modell att vända sig till om vi vill studera varje stadsdel mer lokalt. Utifrån denna lokala modell kan 

vi inte längre beskriva området som en integrerad timglasform runt och inom vilken vi finner 

betydligt lägre integration, utan snarare som relativt jämn matta där vi finner en serie välintegrerade 

punkter eller korsningar, liksom andra punkter eller mindre områden med dålig integration. 

 En annan intressant iakttagelse vi kan göra är att de linjer som är välintegrerade i den globala 

modellen inte nödvändigtvis är välintegrerade i den lokala modellen. Det tydligaste exemplet här är 

kanske den del av Drottningholmsvägen som leder upp på Tranebergsbron som i den globala 

modellen är mycket välintegrerad men som i den lokala är helt segregerad. Detta kan vi se som ett 

exempel på hur den globala modellen framför allt fångar längre ”resor” medan den lokala fångar 

kortare. Tranebergsbron är naturligtvis av intresse för resor mellan stadsdelar såsom Bromma och 

Kungsholmen men inte för resor inom en stadsdel som Traneberg i sig. Det är också orsaken att den 

globala modellen kan sägas bättre fånga “längre resor”, och den lokala “kortare resor”. 

 Vi kan även gå in mer i detalj på de olika stadsdelarna i området och ge dem en kort karaktäristik 

utifrån vår modell. Vi håller oss här till de stadsdelar i modellen som ingår i vår studie, det vill säga 
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Traneberg, Ulvsunda, Ulvsunda Industriområde, Riksby och Mariehäll i Stockholm samt Centrala 

Sundbyberg och Lilla Alby. 

 

4.4. Traneberg 

 

Traneberg karaktäriseras av genomgående låga integrationsvärden vilka i de norra delarna av 

Minneberg sjunker till de lägsta värdena i hela det område vi är intresserade av. Värdena stiger dock 

en hel del vid Tranebergsplan, vilket pekar ut denna plats som något av ett integrationscentrum inom 

stadsdelen. Detta förefaller överensstämma väl med verkligheten. Traneberg förefaller således 

utifrån vår modell vara en relativt segregerad stadsdel med låga integrationsvärden. 

 Modellen visar dock samtidigt hur avskuret Traneberg faktiskt är från sin omgivning med långa 

strandlinjer och bara ett fåtal kopplingar till angränsande stadsdelar. Särskilt mot söder fungerar 

Drottningholmsvägen och tunnelbanan som starka barriärer. Kopplingen mellan Traneberg och Alvik 

under tunnelbanna och Drottningholmsvägen i form av Vidängsvägen, är naturligtvis strategisk men 

är ändå relativt omständlig och bidrar inte nämnvärt till att höja integrationen i Traneberg. 

 Traneberg påminner i den lokala modellen starkt om den karaktär stadsdelen fick i den globala 

modellen. Skillnaden är framför allt att det integrationscentrum som den globala modellen fångade 

upp vid Tranebergsplan nu har flyttat till Margretelundsvägen. Vi får också fler segregerade linjer 

där vissa även återfinns centralt i stadsdelen. Omvänt är Minneberg inte lika segregerat som i den 

tidigare modellen, vilket säger oss att Minneberg lokalt är bättre integrerat än vad det är globalt, 

något som verkar stämma med erfarenheten. 

 

4.5. Ulvsunda 

 

Ulvsunda däremot har flera välintegrerade gatusträckningar där de kraftigaste naturligtvis är 

Drottningholmsvägen, som beskriver stadsdelens gräns i söder och Ulvsundavägen som utgör 

stadsdelens ryggrad. Utifrån denna ryggrad går också flera välintegrerade förgreningar som leder in 

hög integration djupt i stadsdelen så att genomsnittligt sett faktiskt är en av de mest välintegrerade av 

de stadsdelar vi tittar närmare på. Vi hittar få riktigt låga värden och de linjer med lägre värden som 

finns i Ulvsunda ligger i allmänhet i närheten av väl integrerade linjer. 

 Även om detta faktiskt till viss del ger en ganska god bild av Ulvsunda kan vi också ana vissa 

felaktigheter. För gångtrafikanter är kanske inte Ulvsundavägen det förmedlande stråk som modellen 

antyder. Beroende på det stora antalet bilar på denna väg kan vi istället tänka oss att Ulvsundavägen 

fungerar som en barriär, åtminstone vissa tider på dygnet. En möjlighet här är därför att beskriva 

Ulvsundavägen med hjälp av två linjer istället för en, på det sätt vi beskrivit Drottningholmsvägen. 

På det hela taget förefaller dock modellen beskriva Ulvsunda relativt väl. 
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 I Ulvsunda är skillnaderna mellan den globala och lokala modellen skarpare. Där stadsdelen 

globalt var mycket välintegrerad är integrationen i den lokala modellen tydligt koncentrerad till 

Ulvsundavägen. Detta tyder på att stadsdelen i det globala perspektivet är mycket strategiskt 

placerad och har förutsättningar att utvecklas till något av ett kommunikationscentrum. Men 

samtidigt att den lokala strukturen egentligen pekar åt ett annat håll med mer avskilda 

gatusträckningar som inte inbjuder till stora mängder av förflyttningar. Detta verkar vara en 

intressant utgångspunkt där stadsdelen har potentialen att utvecklas i olika riktningar beroende på 

den framtida planeringen. 

 

4.6. Ulvsunda industriområde 

 

Även Ulvsunda Industriområde beskrivs i modellen som ett genomgående välintegrerat område. 

Detta gäller dock i högre grad områdets norra delar norr om Huvudstaleden, medan de södra är mer 

segregerade. Det senare gäller framför allt bostadsområdet Johannesfred som påminner starkt om 

Minneberg i vår modell. Detta förefaller dock vara en god beskrivning av området som helhet, där 

Johannesfred just upplevs som ett synnerligen avskilt område vilket man i stort sett aldrig besöker 

om man inte har några direkta ärenden dit, medan stadsdelens norra delar relativt ofta passeras längs 

Ulvsundavägen. 

 Ulvsunda Industriområde visar stora likheter med Ulvsunda i detta avseende med undantag för 

stadsdelens södra delar. Stadsdelen verkar liksom Ulvsunda vara mycket strategiskt belägen och ha 

en god potential att utvecklas till ett välutnyttjat område med betydande trafikflöden både till fots 

och i bil. Vi kan till och med precisera den tidigare uppdelningen i en södra och norra del av 

stadsdelen och snarare peka ut bostadsområdet Johhannesfred som det som egentligen skiljer ut sig 

och inte verkar bära på samma utvecklingspotential som resten av stadsdelen. Johannesfreds 

rumsliga situation tycks snarare antyda ett mycket avskilt läge globalt såväl som lokalt som främst 

kan tänkas passa bostäder eller näringsverksamheter med hög grad av självförsörjning. 

 

4.7. Riksby 

 

Riksby har ytterligare en annan karaktär med sina ganska dramatiska kontraster av 

integrationsvärden. Stadsdelen kantas av de mycket välintegrerade vägsträckningarna 

Drottningholmsvägen och Kvarnbacksvägen medan dess inre är mer fredat. Även detta förefaller på 

en mycket översiktlig nivå vara en god beskrivning av stadsdelen. Vi ser också hur det hettar till 

ordentligt vid Brommaplan, som framstår som Brommas integrationsfokus, något som även 

förefaller stämma med verkligheten, med tanke på trafikflödet av olika slag här liksom mängden 

offentliga och kommersiella serviceetableringar. 
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 Även Riksby har liknande karaktär i den globala och lokala modellen. En poäng med detta är att 

vi kan tänka oss att de som färdas långa sträckor i området använder samma gatusträckningar som 

det som färdas korta. En möjlig tanke är att de som färdas långt inte är riktigt samma människor som 

de som färdas kort. Uttryckt annorlunda kan vi tänka oss att de som bor i området oftare färdas korta 

sträckor medan besökare eller sådana som bara tillfälligt passerar området färdas längre sträckor. Om 

dessa båda grupper nu använder samma gatusträckningar innebär detta att de faktiskt delar rum och 

kan bli medvetna om varandra. Man träffa så att säga inte bara grannarna utan även andra. 

 Brommaplan verkar ur detta perspektiv vara just en sådan rumslig punkt där så att säga boende 

och främlingar möts. Detta kan ju ses som en poäng i sig i en allt mer segregerad stad där vissa 

invånargrupper aldrig möter varandra. Men även ur ett näringsperspektiv kan detta vara av intresse. 

Brommaplan kan på detta sätt sägas vara en plats som blandar kundunderlaget på ett sätt som kan 

vara gynnsamt för vissa verksamheter. I ett renodlat bostadsområde finns endast underlag för vissa 

verksamheter men om detta blandas upp av besökande får vi ett bredare underlag som även kan 

stödja andra. 

4.8. Mariehäll 

 

Mariehäll påminner till viss del om Riksby i det att stadsdelen kringgärdas av väl integrerade 

vägsträckningar medan stadsdelens inre är relativt fredad. Även detta verkar stämma med den 

allmänna bild man har av Mariehäll vid ett besök. 

 Mariehäll påminner i den lokala modellen om Ulvsunda med en starkt integrerad ryggrad i form 

av Bällstavägen med en betydligt mindre integrerad omgivning. Anmärkningsvärt är annars att 

Ulvsundavägen får så pass låga värden. Särskilt Ulvsundavägens norra del som löper söder om 

Mariehäll är starkt avklippt från sin omgivning och är därför kanske heller inte särskilt använd för 

lokala förflyttningar i dess närområde. 

 

4.9. Centrala Sundbyberg 

 

Centrala Sundbyberg kan sägas vara den både enklaste och komplexaste stadsdelen i vårt 

studieområde. Stadsdelen har en speciell konfigurativ utformning i jämförelse med sin omgivning 

med sitt ganska stränga rutnät. Liksom alla rutnät har ett sådant gatumönster en både utjämnande och 

stärkande effekt på integrationen. I ett rutnät kommer samtliga gator mycket nära varandra, i topo-

logisk mening, och de kommer alla att få ett likartat förhållande till varandra. Gatorna blir på detta 

sätt ur konfigurativ synvinkel tämligen lika. Detta är också vad de globala integrationsvärdena 

redovisar. Gatorna i Centrala Sundbyberg har således ur konfigurativ synvinkel både god och 

likartad potential att utvecklas till intensivt använda och befolkade stråk. 

 Nu vet vi att det trots det har utvecklats relativt stora skillnader gatorna emellan; exempelvis har 

Sturegatan ur vissa aspekter kommit att bli något av huvudgata. Detta innebär inte att modellen inte 
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fångar stadsdelens potential när det gäller dess användning. Den berättar bara något annat än vad vi 

först förväntar oss. Att alla gator ur konfigurativ synvinkel är lika varandra betyder inte att de 

nödvändigtvis kommer att användas på samma sätt eller i lika hög grad. Vad det innebär är att stads-

delens konfigurativa uppbyggnad förhåller sig relativt neutral till hur användningen av de enskilda 

gatorna utvecklas. Ett gatumönster där konfigurationen tydligare pekar ut huvudgator och bigator 

och så vidare, kommer i högre grad att styra användningen. Den konfigurativa uppbyggnaden kan 

således inte bara handla om hur den påverkar användningen utan även i vilken grad den gör detta. 

 Genom sin generalitet blir således gatumönstret i Centrala Sundbyberg inte särskilt styrande utan 

öppnar istället för att andra saker ska bli avgörande för den enskilda gatans utveckling, exempelvis 

förekomsten av attraktioner av olika slag såsom en busstation eller ett butikscentrum. Det öppnar 

även för att en gatas karaktär kan komma att variera över tid eftersom attraktioner av detta slag ofta 

både kan komma att flytta omkring och variera i betydelse. 

 Om vi ser till de lokala värdena ser vi också hur de flesta gatusträckningar behåller sina höga 

integrationsvärden även i den lokala beräkningen. Detta bör tolkas så att de flesta gator inte bara är 

betydelsefulla globalt, det vill säga att de har stor betydelse för ”långa resor”, utan även är 

betydelsefulla lokalt, det vill säga även för ”korta resor”. Detta kan även implicera att boende i 

stadsdelen och ”främlingar” på besök eller genomresa använder samma gatusträckningar, något som 

kan vara av stor betydelse på flera plan. 

 

4.10. Lilla Alby 

 

Lilla Albys västra delar är starkt integrerade, i synnerhet Landsvägens västra sträckning mot Bällsta 

Bro. Mot öster faller dock integrationen. Påtagligt är hur även de inre delarna av stadsdelen i väster 

är förhållandevis starkt integrerade. De mer segregerade inre lakunerna vi finner i det jämförbara 

Mariehäll exempelvis saknas närmast helt. 

 Om vi istället ser till de lokala värdena, finner vi få riktigt starka integratorer inom stadsdelen. 

Starkast är Albygatan men i övrigt är det en jämn lokal integration på en relativt hög nivå. Den 

starkaste lokala integrationspunkten förefaller snarare ligga i stadsdelens utkant i form av korsningen 

mellan Landsvägen och Esplanaden. Lilla Alby förefaller således vara en välintegrerad stadsdel både 

lokalt och globalt men som saknar tydligt inre centrum utan snarare har detta i periferin i form av 

Landsvägen. 

 

 

4.11. Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att modellen ger en bild av studieområdet som stämmer väl överens 

med intrycket av verkliga förhållanden. Den globala modellen plockar tydligt ut de huvudstråk som 
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finns i området, liksom ett par rumsligt tydligt segregerade områden. Den förefaller också kunna ge 

goda beskrivningar av de ingående stadsdelarna i området, vilket förstärks av den lokala modellen. 

 När det gäller de enskilda stadsdelarna i sig kan vi i allmänna ordalag säga att stadsdelarna 

Traneberg, i synnerhet Minneberg, och Johannesfred, i södra delen av Ulvsunda Industriområde, i 

viss grad påminner om varandra. De har genomgående relativt låga integrationsvärden och båda har 

varsitt delområde med de absolut lägsta integrationsvärdena i vårt studieområde. Båda stadsdelarna 

påminner också om varandra i sin topografi och med sina långa strandlinjer. Även deras bebyggelse 

påminner i viss grad om varandra med undantag för de stora industri- och kontorshus som finns i 

Johannesfred. 

 

Stadsdel Global integration Lokal integration 

Johannesfred 0.63 2.06 

Mariehäll 0.72 1.95 

Minneberg 0.51 1.76 

Riksby 0.72 2.27 

Traneberg 0.62 1.91 

Ulvsunda 0.74 2.10 

Ulvsunda Industriområde 0.76 2.21 

Centrala Sundbyberg 0.72 2.78 

Lilla Alby 0.73 2.29 

 

Genomsnittlig global och lokal integration för samtliga stadsdelar inom studieområdet. 

Topp- och bottenvärden i rött respektive blått. 

 

Enbart utifrån integrationssituationen skulle man kanske dra slutsatsen att dessa var utpräglade 

bostadsstadsdelar med dåligt underlag för någon näringsverksamhet, i alla fall sådan med stort behov 

av direkta och spontana kundrelationer. 

 Även stadsdelarna Riksby och Mariehäll påminner utifrån vår modell i viss mån om varandra. De 

är båda kringgärdade av mycket välintegrerade vägsträckningar medan stadsdelarnas inre 

kontrasterar genom att vara relativt fredade. I övrigt är de då ganska olika varandra, både 

topografiskt och bebyggelsemässigt. Integrationsmönstret i de båda stadsdelarna skulle väl tyda på 

att deras inre framför allt används för bostadsändamål medan deras integrationsstarka gränser bättre 

borde lämpa sig för näringsverksamhet. 

 Stadsdelarna Ulvsunda och Ulvsunda Industriområde är de stadsdelar som är bäst integrerade i 

vårt studieområde och de har dessutom en ganska jämn spridning av höga integrationsvärden. Det 

gemensamma för stadsdelarna är Ulvsundavägen vilken i båda fallen ger en stark ryggrad utifrån 
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vilken även välintegrerade förgreningar sträcker sig. I övrigt skiljer sig stadsdelarna dock betydligt 

åt. Ulvsunda Industriområde har ett ensidigt arbetsplatsinnehåll medan Ulvsunda huvudsaklig 

innehåller bostäder, vilka dessutom i hög utsträckning tar formen av villor och småhus. Trots det 

pekar modellen ut en intressant likhet som ger de båda stadsdelarna urbana. 

 Både Centrala Sundbyberg och Lilla Alby är väl integrerade både globalt och lokalt. Framför allt 

är Centrala Sundbyberg med sitt rutnät ett mycket starkt integrationscentrum, vilket närmast 

utvecklar sig till en magnet för sin omgivning. Detta visar sig tydligt i den lokala modellen där 

Centrala Sundbyberg framträder som den klart starkast och homogenast integrerade stadsdelen i vårt 

område. 

 Det förefaller även vara liknande förhållanden när det kommer till den lokala modellen vilket gör 

att vi kan gissa att stadsdelens gator används både för långa och korta resor, det vill säga att den 

troligen förmår integrera både boende och besökande till stadsdelen. Detsamma kan sägas om Lilla 

Alby men här finns trots allt en kontrast mellan de lokala värdena och de globala vilket beskriver 

stadsdelen som mer lokaliserad än Centrala Sundbyberg. Ur detta perspektiv förefaller båda 

stadsdelarna synnerligen attraktiva för vissa former av näringsverksamhet. 
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5. Korrelationsanalys med avseende på 
 gång- och biltrafik 
 
 

                                                

 

5.1. Inledning 

 

Inom studieområdet har både en modell med avseende på gångtrafik och en med avseende på 

biltrafik byggts upp. För att verifiera dessa modellers förmåga att fånga trafikströmmarna i området 

har korrelationer gjorts mellan integrationsvärdena i dem och bevakningen av de faktiska 

trafikströmmarna. Då det inte finns några mätningar av gångtrafiken i området har en särskild sådan 

mätning utförts i samarbete med Gatu- och fastighetskontoret i Stockholm. När det gäller biltrafiken 

har Gatu- och fastighetskontorets kontinuerliga mätningar använts, där den senaste mätningen i 

Bromma genomfördes 1994.2 

 Vad gäller verifikationen av modellen finns idag starka samband mellan rumslig integration och 

förflyttningar fastlagda i en lång rad internationella studier. I Stockholm finns ett starkt samband 

redovisat för Södermalm.3 Men graden av korrelation varierar naturligtvis. Här utgör studieområdet 

troligtvis inte ett idealt område för sådana korrelationer med tanke på områdets starka rumsliga 

uppbrutenhet och heterogenitet när det gäller både markanvändning och bebyggelsetäthet. Vi har helt 

enkelt ett område med en lokaliserad karaktär, där förflyttningar till fots med stor sannolikhet 

framför allt äger rum inom mindre delområden av studieområdet men inte i lika hög grad mellan 

dessa delområden. Längre förflyttningar kan misstänkas framför allt ske per bil eller allmänna 

färdmedel. Detta gör exempelvis tunnelbanestationerna till viktiga attraktionspunkter i området. 

Eftersom syntax-analysen bortser från sådana attraktionspunkter för att istället betona den rumsliga 

konfigurationen sänker detta sannolikt korrelationen. 

 

 
2 Gatu- och fastighetskontorets trafikmätningar 
3 Lars Marcus: Architectural Knowledge and Urban Form, KTH 2000. 
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Det är viktigt att poängtera att mätningarna även är av intresse i sig själva då de ger en bild av hur 

studieområdet faktiskt används idag när det gäller förflyttningar. Mätningar av gångtrafik är 

ovanligare än mätningar av biltrafik, men gångtrafiken har naturligtvis en avgörande betydelse som 

underlag för olika former av service liksom den bidrar till vår upplevelse av stadsmiljön. Graden av 

närvarande medmänniskor i stadsrummet är av väl så stor betydelse för hur vi upplever ett 

stadsområde som hur dess bebyggelse är utformad. 

 

 

5.2. Gångtrafikmätningens resultat: korrelationer med syntax-modellen 

 

5.2.1. Inledning 

Gångtrafikmätningen har organiserats av studiens projektledare men utförts av Stockholms Gatu- 

och Fastighetskontor.4 Metoden som används går ut på upprepade punktmätningar vid ett antal 

utvalda stationer i enlighet med vad som inom space syntax-forskningen kallas The gate method.5 

Varje station utgör en tänkt port eller linje tvärs över ett kommunikationsstråk - dessa varierar från 

avskilda gångvägar till breda gator som även bär biltrafik - där alla gående, oavsett riktning, under 

ett visst tidsintervall räknas. Tidsintervallet är endast fem minuter men upprepas ett flertal gånger. 

För att variationer i mängden gående beroende på tid på dagen även ska innefattas i mätningen, 

besöks varje station vid fem olika tidpunkter. Mätningar har således utförts under morgonrusning 

(8.00-9.00), förmiddag (10.00-11.00), lunch (12.00-13.00), eftermiddag (14.00-15.00) och 

kvällsrusning (16.00-17.00), fem minuter vid varje tillfälle. Detta har upprepats under två dagar så 

att varje station sammanlagt besökts under 50 minuter. 

 Antalet stationer i mätningen är 109 men några av dessa ligger längs samma gatusträckningar. 

Detta för att se hur förflyttningsfrekvenserna varierar på vissa långa gatusträckningar. Exempelvis 

gäller detta för Landsvägen – Bällsta Bro i Sundbyberg med till och med tre mätpunkter. 

 I två fall har mätpunkter utelämnats då de visat sig olyckligt valda. Dels en station vid en av 

järnvägsundergångarna i Sundbyberg, vilken visade sig kraftigt överproducera. Den låg i direkt 

anslutning till både T-bana och Pendeltåg vilket gjorde den till en ovanligt stark attraktionspunkt. En 

annan mätpunkt, Hamngatan i Lilla Alby, hade missuppfattats på så sätt att där i praktiken inte fanns 

någon möjlighet att förflytta sig till fots, utan endast med bil. Båda dessa punkter har lämnats vid 

sidan i korrelationsmätningarna. Detta tillsammans med de dubblerade mätningarna längs vissa linjer 

gör att antalet mätpunkter i slutredovisningen inskränker sig till 97 stycken. 

                                                 
4 Tack till  
5 Short introduction to The gate method, Space Syntax Laboratory, 1994. 
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 Mätningarna utfördes den 11 och 18 oktober 2001, vilka var relativt kalla höstdagar med visst 

regn om morgonen den 11. Detta besvärade mätningarna men bedöms inte ha påverkat resultatet. 

Inte heller bör det ha påverkat rörelsemönstren i området. 

 Värt att nämna är att mätningen upprepades under två dagar men att dessa var samma veckodag 

under två på varandra följande veckor. Idealt skulle man velat ha en större spridning. Effekterna av 

detta bedöms dock som försumbara. För klarhets skull skall det också sägas att mätningarna genom-

fördes under två vardagar men inte under något veckoslut, vilket gör att mätningen inte omfattar 

variationer över veckan. 

 

5.2.2.  Området som helhet 

Trots att förutsättningarna för starka korrelationer mellan integrationsvärden och uppmätta 

gångtrafikfrekvenser i området inte föreföll vara de bästa visade sig sambanden i vissa delar vara 

starka och till och med mycket starka medan i andra betydligt svagare. Det förefaller dessutom 

finnas en inbyggd logik i dessa varierande resultat som har med olika slag av färdmedel för olika 

slag av förflyttningar att göra. För studieområdet som helhet når korrelationerna dock inte alls upp 

till vad man brukar kunna finna, såsom exempelvis korrelationsvärdet 0,70 för Södermalm i 

Stockholm. Men tagna i mindre enheter, motsvarande områdets stadsdelar, nåddes mycket goda 

resultat på flera håll. Utslaget för området som helhet var korrelationen endast 0,17, vilket är mycket 

svagt. 

 

  
Korrelation mellan lokal integration (x) och gående (y), 

för studieområdet som helhet.  

 

En total korrelation, vilket vore otänkbart i detta sammanhang, skulle ge oss ett korrelationsvärde på 

1. Det vill säga att distributionen av gående människor i ett område helt skulle styras av den rumsliga 

konfigurationen. Här kan vi tala om ett svagt inflytande men det är uppenbart att det är annat som 

mer påverkar flödena i området och att den rumsliga konfigurationen endast bidrar till en liten del. 

Förenklat kan vi säga att den rumsliga konfigurationen endast till 17% styr distributionen av förflytt-

ningar till fots inom studieområdet. 

 Tittar vi lite närmare på diagrammet som beskriver relationen mellan integration och 

förflyttningar, där varje punkt representerar en station, ser vi dock en relativt jämnt fördelning över 

en cigarrformad kropp, vilket stärker slutsatsen att där ändå finns ett samband om än inte distinkt. 
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Diagrammet uppvisar inte olika inneboende tendenser eller uppenbara kluster, vilket skulle antyda 

att korrelationskoefficienten var mer av en slump än ett faktiskt samband. 

 Orsakerna till den förhållandevis dåliga korrelationen över studieområdet som helhet kan antas 

vara flera. Den första och mest uppenbara är att studieområdet troligen inte fungerar som ett 

sammanhängande gångtrafikssystem. Området är rent rumsligt starkt indelat i underavdelningar, 

olika stadsdelar med lokala centra, mellan vilka vi det inte förefaller ske särskilt stora förflyttningar 

till fots. 

 Här är det viktigt att poängtera vad syntax-modellen faktiskt avser att fånga, nämligen vad som 

inom space syntax-forskningen kallas natural movement. Detta hänför sig till den del av 

förflyttningarna som influeras just av stadsmönstret i sig oavsett olika attraktionspunkter: ”the 

proportion of movement that is determined by the configuration of space itself, rather than by the 

presence of specific attractors or magnets”.6 Denna aspekt är starkare ju mer det område vi tittar på 

är ett område inom vilket vi kan tänka oss förflyttningar från varje punkt till varje annan punkt, något 

som vi i allmänhet kan säga gäller i tätbebyggda innerstadsområden såsom Södermalm i Stockholm: 

 
”We cannot easily conceive of an urban structure as complex as the city in terms of specific generators and 

attractors, or even origins and destinations but we do not need to because the city is a structure in which 

origins and destinations tend to be diffused everywhere, though with obvious biases toard higher density 

areas and major traffic interchanges. So movement tends to be broadly from everywhere to everywhere else. 

To the extent that this is the case in most cities, the structure of the grid itself accounts for much of the 

variation in movement densities”. 7 
 

När vi kommer ut i ytterstaden är detta förhållande svagare, just på grund av att den i allmänhet just 

är uppbyggd i enklaver kring olika attraktionspunkter, såsom tunnelbanestationer eller affärscentra. 

Därmed kan vi inte på samma sätt säga att vi har en situation där förflyttningar äger rum från varje 

punkt inom området till varje annan. 

 I vårt aktuella studieområde är det svårt att tänka sig att vi exempelvis har förflyttningar till fots 

från Mariehäll till Riksby eller från Minneberg till Ulvsunda Industriområde. I vissa fall kan vi till 

och med fråga oss om det sker någon större gångtrafik mellan olika punkter inom en stadsdel, såsom 

exempelvis i Ulvsunda Industriområde. Vi kan snarare tänka oss att sådana förflyttningar mellan 

stadsdelar sker med tunnelbana och buss eller bil snarare än till fots och att i vissa stadsdelar även 

förflyttningarna inom stadsdelen sker per bil. Det skall därför bli intressant att jämföra med resultatet 

av vår biltrafikskorrelation. 

 Vår slutsats vad gäller gångtrafiken är alltså att studieområdet är starkt uppbyggt i enklaver 

ungefär motsvarande stadsdelsgränserna med interna centra, vilket gör att förflyttningar till fots 

                                                 
6 Bill Hillier et al.: “Natural movement: or, configuration and attraction in urban pedestrian 
movement”, Environment & Planning B vol. 20, 1993. 
7 Bill Hillier: Space is the machine, Cambridge 1996, s. 161. 
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mellan stadsdelarna är ovanliga och att det är detta den dåliga korrelationen visar. Det som återstår 

av stadsmönstrets inverkan på flödena är endast en svag bakgrundseffekt. 

 

 
Centrala Sundbyberg tillsammans med Lilla Alby. 

 

En annan orsak kan vara en något för hög ambition att täcka in hela det stora studieområdet i 

mätningen, vilket gör att mätstationerna återfinns relativt glest spridda över området. Områdets 

starka heterogenitet när det kommer till markanvändning såväl som täthet kan då tänkas ta 

överhanden. En klokare inriktning på mätningen skulle kanske ha varit att koncentrera den till en 

sammanhängande och något mera homogen del av området. Ett sådant område träder också fram i 

form av Centrala Sundbyberg och Lilla Alby där korrelationen för de båda stadsdelarna tagna 

tillsammans är 0,63. Detta antyder även att dessa båda stadsdelar fungerar som ett gemensamt 

förflyttningssystem, vilket inte gick att påvisa mellan några andra stadsdelar inom studieområdet. 

 

5.2.3. Området stadsdel för stadsdel 

Om vi ser till de olika stadsdelarna inom studieområdet var för sig visar det sig dock att vi får 

betydligt bättre samband. Skillnaderna i korrelation mellan områdena i sig är intressanta 

beskrivningar av deras skilda karaktärer. Låt oss se vad skiftande korrelationer mellan integration 

och förflyttning kan innebära. 

 Om vi har en god korrelation mellan integration och förflyttningar i området kan vi säga att 

stadsmönstret eller den rumsliga konfigurationen i området starkt influerar förflyttningsmönstret i 

området. Vi kan även säga att detta i sin tur förefaller bidra till distributionen av attraktionspunkter i 

området eller åtminstone att den inte motverkar dessa. Om så vore fallet skulle vi ju få tydliga 

störningar i korrelationen. 

 Om vi får dåliga korrelationer mellan integrationsvärden och förflyttningsmängder kan vi 

däremot tänka oss flera orsaker. Den första är naturligtvis att stadsmönstret endast till liten del 

influerar förflyttningsmönstret i området och att det istället är attraktioner av olika slag som styr 

detta. I en sådan situation kan vi således säga att attraktioner och konfigurationer arbetar åt olika håll 

och motverkar varandra. Detta behöver naturligtvis inte vara ett problem men vi kan säga att vi har 

en outnyttjad potential i stadsmönstret, vilken bättre skulle kunna understödja attraktionerna. Vi kan 

också tänka oss att det finns en risk att attraktionerna, vilka i allmänhet måste betraktas som mer 
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flyktiga än stadsmönstret, över tid kan försvagas då de saknar stöd i stadsmönstret så att deras 

attraktionskraft avtar. Som exempel kan vi tänka oss ett affärscentrum där ett vikande underlag 

successivt kan leda till att butiker slår igen. Affärscentrumets attraktionskraft minskar då, vilket kan 

skynda på den negativa utvecklingen. Med stöd i stadsmönstret skulle denna utveckling kunna tänkas 

saktas upp eller till och med hejdas. 

 Men en dålig korrelation behöver inte betyda att attraktioner och konfigurationer motverkar 

varandra, det vill säga att de var för sig pekar ut olika “hotspots”. Orsaken kan också vara att 

stadsmönstret är mycket neutralt, det vill säga att de ingående gatorna har ungefär samma 

integrationsvärden. Detta sker när gatusträckningar i ett stadsmönster har ungefär samma läge till 

varandra, såsom exempelvis i ett strikt rutnät. I ett sådant pekas inga konfigurativa “hotspots” ut, 

vilket naturligtvis inte innebär att sådana “hotspots” ändå kan uppstå och då som resultat av 

distributionen av attraktioner. Manhattan är det mest kända exemplet på en sådan situation. Där har 

gatorna mycket likartade relationer till varandra och integrationsvärdena varierar endast obetydligt. 

Detta innebär inte att förflyttningsmönstret är likartat över hela Manhattan men väl att stadsmönstret 

förhåller sig neutralt till detta. Istället blir olika attraktioner bestämmande. Det är värt att observera 

att detta även gör att olika “hotspots” över tid kan flytta över ett sådant stadsområde eftersom alla 

lägen i konfigurativ synvinkel är mycket lika varandra, något som vore svårare i ett stadsmönster 

som i sig pekade ut sina heta punkter. 

 En sista orsak kan vara att space syntax-analysen helt enkelt inte fungerar för det aktuella 

området. En lång rad internationella studier stödjer dock sambandet mellan konfiguration och 

förflyttningar, vilket gör denna förklaring osannolik. 

 

 
Lilla Alby: korrelation mellan lokal integration (x) och gående (y). 

 

I vår mätning var den stadsdel där korrelation var starkast Lilla Alby med ett värde på 0.76, alltså ett 

mycket starkt samband. Även stadsdelarna Traneberg (0.70) och Minneberg (0,67) har korrelationer 

på den nivå runt 0,7 som är vanlig i syntax-analyser. Goda värden får vi även i Centrala Sundbyberg 

(0,62). Lägre men fortfarande relativt goda får vi i Mariehäll (0,56), Ulvsunda (0,56), Riksby (0,55) 

och Johannesfred (0,55). Dessa värden pekar på att syntax-modellen väl fångar förflyttningarna till 

fots inom stadsdelarna. 
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Traneberg  Minneberg 

 

  
Centrala Sundbyberg  Mariehäll 

 

   
Ulvsunda Riksby  
 

  
Johannesfred Ulvsunda Industriområde 

 

En stadsdel faller dock helt ur och påvisar inga som helst korrelationer ens på lokal nivå, nämligen 

Ulvsunda Industriområde där korrelationsvärdet endast ligger på 0.03, vilket endast kan tolkas som 

att någon korrelation inte föreligger. Stadsmönstret i Ulvsunda Industriområde förefaller alltså inte 

ha någon som helst inflytande på gångtrafiksrörelserna i området. Detta kanske heller inte är så 

förvånande då detta är den enda stadsdelen som är en renodlad arbetsplatsstadsdel, dessutom med 

arbetsplatser av en relativt tung karaktär. Vi kan alltså föreställa oss relativt få förflyttningar till fots 

ens mellan olika punkter inom stadsdelen. Däremot kan vi tänka oss många förflyttningar mellan 
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olika punkter inom området till andra platser inom staden som helhet men att dessa då främst äger 

rum med bil. 

 Vi får i de flesta fall således höga nivåer av korrelation när vi tar de olika stadsdelarna inom 

studieområdet var för sig. Vi kan således dra slutsatsen att modellen på ett tillfredställande sätt 

förmår fånga förflyttningsmönstren inom studieområdet när vi tar området stadsdel för stadsdel, men 

att sambanden är mycket svaga när vi tar området som helhet. Den starkaste orsaken till det senare 

förefaller vara att området inte fungerar som ett gångtrafiksystem i sin helhet utan endast i delar. 

Istället förefaller det troligt att området i sin helhet snarare är ett biltrafikssystem. 

 

 

5.3. Gångtrafikmätningens resultat: gångtrafikfrekvenserna i sig 

 

Om vi även granskar gångtrafiknivåerna i sig, visar dessa sig variera avsevärt mellan stationerna i 

studieområdet. Det absoluta toppvärdet, om vi gör ett genomsnitt över dagen, finner vi i en passage 

mellan två torgbildningar vid Brommaplan, där inte mindre än 655 personer passerade i timmen. Den 

kombinerade attraktionskraften av Brommaplan som viktig kommunikationspunkt och affärscentrum 

är uppenbara orsaker till dessa stora flöden. Intressant är att de tolv näst följande mest trafikerade 

stationerna alla återfinns i Centrala Sundbyberg och Lilla Alby med Sturegatan (550) och 

Landsvägen (453) på andra respektive tredje plats. 

 Toppvärdet för Mariehäll återfinns på Karlsbodavägen invid Bällsta Bro (214) på 14:e plats, för 

Traneberg på Tranebergsvägen (185) på 17:e, för Minneberg på en av de lokala angöringsgatorna 

(107) på 25:e, för Johannesfred på Johannesfredsvägen (91) på 27:e, Ulvsunda Industriområde på 

Ranhammarsvägen (66) på 34:e och för Ulvsunda på Ulvsundavägen (64) på 36:e. Här kan det 

förefalla något förvånande att ett högre toppvärde återfinns i Minneberg med sitt mer avskilda läge 

än exempelvis Ulvsunda. Vi kan dock ana att det är bebyggelsens täthet som här är avgörande. 

 Samma förhållande finner vi även när vi räknar ut ett genomsnitt för mätstationerna inom 

respektive stadsdel. Här måste vi dock poängtera att detta inte nödvändigtvis sammanfaller med de 

faktiska flödena inom stadsdelen då vi är begränsade till just de mätpunkter vi valt. Det är ju fullt 

möjligt att flödena är betydligt högre på andra platser än de vi just valt. Vårt urval förefaller dock 

relativt representativt och bör kunna ge en fingervisning. 

 I topp hamnar då inte så förvånande Centrala Sundbyberg med ett genomsnitt på 225 passerande i 

timmen för samtliga mätstationer inom stadsdelen. Tillsamman med Lilla Alby (182), ligger detta 

värde på en nivå för sig. På tredje och fjärde plats återfinner vi Riksby (86) respektive Traneberg 

(63). Mer förvånande är återigen att den renodlade och avskilda bostadsstadsdelen Minneberg (47) 

kommer på femte plats med relativt höga värden, före Mariehäll (40), Ulvsunda Industriområde (37) 

och Johannesfred (33). Skillnaderna i denna grupp är dock inte så stora, medan Ulvsunda (20) 

kommer tydligt sist vilket också är något förvånande. 
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Korrelation lokal integration och förflyttningar Korrelation exploateringstal och förflyttningar  

beräknad per stadsdel beräknad per stadsdel  

 

Om vi korrelerar den genomsnittliga lokala integrationen för respektive stadsdel med den 

genomsnittliga mängden passerande vid våra stationer, får vi dock ett starkt samband med ett värde 

på 0,63. Det vill säga att ju högre den genomsnittliga lokala integrationen är för en stadsdel desto fler 

människor har vi i rörelse vid våra mätstationer. 

 Om vi jämför detta med exploateringstalet för de olika stadsdelarna är sambandet med 

integrationen faktiskt starkare. Där exploateringstalet dessutom har en uppenbar relation till antalet 

människor inom stadsdelen, boende eller arbetande, vilka uppenbarligen borde påverka antalet 

gående i stadsdelen, är detta inte alls på samma sätt uppenbart för integrationsvärdet. Trots det ser vi 

här ett tydligt samband vilket antyder att det konfigurativa läget för en stadsdel kan ha närmast lika 

stor inverkan på storleken på flödena inom den som bebyggelsetätheten, något som inte är direkt 

uppenbart. 

 Om vi så även ser till de lägsta värdena finner vi det absoluta bottenvärdet på Törestigen i 

stadsdelen Ulvsunda. Här passerande inte en enda person under de sammanlagt femtio minuter som 

stationen observerades. För övrigt återfinner vi inte mindre än sex av de sju minst trafikerade 

stationerna i Ulvsunda, vilket åter pekar ut stadsdelen som lågfrekventerad när det gäller 

förflyttningar till fots. Riksbys bottennotering, Damastvägen (6), återfinns på åttonde plats och 

Mariehälls, Fredriksbergsvägen (6), på nionde. I jämförelse kommer Centrala Sundbybergs 

bottennotering först på 30:e, Götgatan (17). 

 Utifrån detta är det uppenbart vilka dramatiska skillnader vi har mellan olika gatusträckningar 

liksom mellan olika stadsdelar när det gäller passerande människor. När dessa även måste betraktas 

som en presumtiv kundkrets för vissa näringsidkare är det tydligt hur en etablering vid exempelvis 

Landsvägen i Lilla Alby dramatiskt skiljer sig från en vid låt säga Damastvägen i Riksby. 

  Det finns åtminstone två intressanta iakttagelser här. Den första är att det förefaller som att 

stadsmönstret i sig har en varierande men ändå stark inverkan på storleken på flödena av 

gångtrafikanter i de olika stadsdelarna, något starkare än exploateringstalet. Detta gäller storleken på 

flödena jämfört mellan stadsdelarna, även om detta är mindre tydligt i vårt studieområde, men 

definitivt när det gäller distributionen av förflyttningstätheter inom stadsdelarna. Detta gör att vi 
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behöver beakta stadsmönstrets konfiguration i sig i vår planering för näringslivet och inte enbart 

sådana mer uppenbara faktorer som bebyggelsetätheten. 

 Det andra är att ett högt flöde av passerande må passa vissa näringsverksamheter, framför allt 

sådana med en direkt rumslig relation till sina kunder såsom detaljhandel och i synnerhet de inom 

dessa näringsgrenar som förlitar sig på spontankunder, men att det inte alls behöver vara en tillgång 

för andra näringsverksamheter. Ett starkt flöde av förbipasserande kan till och med vara något 

negativt. En orsak kan vara att det upplevs som störande, eller kanske mer vanligt att de 

förbipasserande upplever näringsverksamheten som störande och kräver inskränkningar i den. Vi kan 

exempelvis tänka oss en verksamhet som orsakar buller eller lukt. En sådan verksamhet undviker att 

lokalisera sin verksamhet i lägen där de kan förvänta sig inskränkningar i den. 

 En annan orsak kan vara att sådana höga flöden av passerande ofta framstår som goda skyltlägen 

och att hyrorna på lokaler i sådana lägen därmed går upp. Om skyltläget inte är av betydelse för 

näringsverksamheten är detta inget man är beredd att betala för och andra lägen med lägre hyror 

framstår som mer attraktiva.  

 Vi anar således konturerna av en rumslig logik till näringslivsetableringar där den konfigurativa 

analysen kan vara fruktbar. 

 

 

 

5.4. Biltrafikmätningens resultat 

 

5.4.1.  Inledning 

För biltrafikmätningen har Gatu- och fastighetskontorets kontinuerliga mätningar använts. Den 

senast genomförda mätningen som inkluderar vårt studieområde genomfördes 1994, vilket kan 

kännas något gammalt men bedöms ändå som tillräckligt överensstämmande med nuvarande 

situation. Endast ett mindre antal nya gatu- och trafikledsdragningar återfinns i området och då 

framför allt i Sundbybergs Stad, vilken ligger utanför GFK:s mätningar. När det gäller nybebyggelse 

som kan tänkas påverka flödet inskränker detta sig främst till Alviksområdet. 

 Syntax-modellen för biltrafik byggs upp på exakt samma sätt som den för gångtrafik med den 

skillnaden att den nu görs med avseende på framkomlighet med bil istället för till fots. Enkelt 

uttryckt faller då en stor mängd möjliga förflyttningsvägar bort, exempelvis parkvägar, men 

samtidigt uppstår en del nya, såsom Drottningholmsvägens mittfält. Ibland kommer vissa 

vägsträckningar att representeras på ett nytt sätt då samma väg tar sig olika uttryck ur perspektivet 

för en bilist och en gångtrafikant, ett exempel kan vara Tranebergsbron. 

 

5.4.2.  Korrelation med syntax-modellen 
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Till skillnad från gångtrafikskorrelationen finner vi när det gäller bilar omedelbart en mycket stark 

och entydig korrelation mellan integrationsvärdena i studieområdet och flödet av bilar. För de 28 

gatusträckningar där mätningar gjorts inom området får vi ett korrelationsvärde på 0.80, det vill säga 

en mycket stark korrelation. En gatusträckning har inte tagits med, nämligen Tranebergsbron, vilken 

bedöms ligga för perifert i modellen för att få rimliga integrationsvärden med tanke på brons 

synnerligen strategiska läge inte bara för studieområdet utan Stockholms stad som helhet. 

 

 
Korrelation mellan global integration (x) och bilflöden (y),  för studieområdet som helhet. 

 

Det bör nämnas att GFK:s mätstationer inte sammanfaller med syntax-modellens indelning av 

gatusträckningar. Därför ger GFK:s mätning av bilflöden samma värde för flera linjer i syntax-

modellen. Att dubblera eller ibland trefaldiga integrationsvärdena för samma flödesmått skulle ge 

oriktiga resultat, varför endast det som korrelerar bäst har valts. Detta förefaller rimligt då syntax-

modellen faktiskt tar fram det valda värdet inom det område som mätningen avser, även om där även 

ges andra. Dessutom skiljer sig integrationsvärdet sällan dramatiskt mellan angränsande linjer i 

syntax-modellen, vilket gör att resultatet endast varierar måttligt om man skulle välja en angränsande 

linje som korrelerar något sämre. 

 Korrelationen här är således synnerligen stark och när man ser till spridningen i diagrammet har 

det en mycket övertygande form med en jämn fördelning från de lägsta till de högsta med en 

förtjockning på mitten. Slutsatsen måste bli att syntax-modellen förmår fånga bilflödena inom 

studieområdet mycket väl, vilket pekar ut hur områdets stadsmönster har en stark inverkan även när 

det kommer till bilflöden. Naturligtvis tycks andra variabler samvariera med integrationsvärdet, 

främst då bilvägarnas kapacitet, annars förefaller det troligt att vi skulle fått större avvikelser.8 

Faktum kvarstår dock att syntax-modellen som sådan fångar bilflödet till 80%. 

 Detta kastar ett förklarande sken även över vår tidigare gångtrafikmätning och vår misstanke att 

studieområdet taget som helhet inte fungerar som ett sammanhängande gångtrafikssystem men väl 

som ett biltrafikssystem. Det vill säga det ser ut som att vi med relativt stor säkerhet kan dra 

slutsatsen att när det gäller förflyttningar mellan stadsdelar i studieområdet så sker dessa främst per 

bil medan mer lokala förflyttningar inom stadsdelarna sker till fots. Två undantag gick att urskilja 

nämligen stadsdelarna Centrala Sundbyberg och Lilla Alby, vilka förefaller fungera som ett 

                                                 
8 Alan Penn… 
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gångtrafikssystem även tillsammans och Ulvsunda Industriområde, vilket inte tycks fungera som ett 

gångtrafiksystem ens inom den egna stadsdelen. 

 

 

5.5. Slutsatser 

 

Vi kan således dra två viktiga slutsatser ur de två trafikflödeskorrelationerna. För det första att det 

finns ett starkt samband mellan våra syntax-modeller med de integrationsvärden de producerar och 

trafikflöden i området, både när det gäller biltrafik och gångtrafik. 

 För biltrafiken gäller att vårt studieområde som helhet fungerar som ett sammanhängande 

biltrafiksystem där stadsmönstret har ett mycket starkt inflytande på distributionen av 

bilflödeskoncentrationer i området. Naturligtvis förefaller stadsmönstret även vara bärare av andra 

variabler såsom vägkapacitet, det vill säga att det sannolikt inte bara är den konfigurativa 

uppbyggnaden av gator som ger den goda korrelationen utan även att mer integrerade gator har en 

högre kapacitet med mera, men detta stärker närmast värdet av syntax-analysen. 

 För gångtrafiken gäller att studieområdet som helhet inte förefaller fungera som ett 

sammanhängande gångtrafikssystem, i alla fall inte så långt syntax-modellen förmår visa. Det vill 

säga att det är förhållandevis få förflyttningar mellan stadsdelarna längs de högintegrerade 

gatusträckningar som binder samman dessa, vilket leder till dåliga korrelationer, men väl att dessa 

stråk har stor betydelse inom stadsdelarna tagna var för sig, där de korrelerar väl med 

flödesmätningarna. 

 För det andra att dessa resultat visar att stadsformen har stor betydelse när det gäller att skapa 

olika lägen för näringslivets etablering i området. 

 Dels genom att distribuera koncentrationer av både bilflöden och gångtrafikantflöden till olika 

gatusträckningar i området, vilket får stor betydelse för sådant som sammansättningen av den lokala 

kundkretsen, hyressättningen på lokaler och eventuella konflikter mellan verksamheter och andra 

aktörer i området. 

 Dels när det gäller karaktären av denna lokala kundkrets. Vi ser till exempel att den kundkrets 

som rör sig till fots framför allt är mycket lokal, det vill säga huvudsakligen består av boende och 

verksamma inom stadsdelen i sig medan den marknad som är bilburen är betydligt mer global till sin 

karaktär, det vill säga i hög grad även består av passerande mellan olika stadsdelar i studieområdet 

eller till och med delar av Stockholmsområdet som helhet. 

 Detta kan förefalla som en självklarhet men vi kan faktiskt tänka oss andra situationer där även 

marknaden till fots har en blandad karaktär av både global och lokal härkomst. Det vill säga att det 

genom en stadsdel även till fots passerar människor från andra stadsdelar antingen på väg till denna 

eller vidare till andra, en situation vi exempelvis kan tänka oss existerar i Stockholms innerstad. 
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Detta är alltså något vi inte återfinner i studieområdet utom i begränsad utsträckning mellan 

stadsdelarna Centrala Sundbyberg och Lilla Alby. 
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6.  En karaktäristik av studieområdet ur 
  näringslivsperspektiv 
 

 

 

6.1. Inledning 

 

6.1.1. Bakgrund 

Avsikten med att gå igenom förekomsten och lokaliseringen av arbetsställen i studieområdet är att se 

i vilken grad stadsmönstret och de lägen det genererar i enlighet med syntax-modellen spelar roll för 

detta. Är det så att vissa företag väljer en viss typ av läge medan andra väljer andra. För vilka är ett 

välintegrerat läge av betydelse och för vilka är det mer segregerade läget att föredra. För ytterligare 

andra kan vi tänka oss att detta inte har någon betydelse. Ett sådant mönster av lokaliseringar i 

överensstämmelse med vår syntax-modell följer sannolikt inte någon av våra vanliga kategori-

seringar av företag. Det finns egentligen inget som säger att vare sig storlek, näringsgren eller 

bolagsform skulle leda till några specifika rumsliga preferenser. 

 Vi får istället tänka oss att ett sådant mönster, om det föreligger, skär rakt igenom sådana 

kategorier. Om vi tar restaurangnäringen som exempel, är det knappast så att McDonalds, 

Gourmetkrogen och den lokala pizzerian skulle föredra samma lägen. Snarare kan vi i dessa exempel 

börja skönja andra kategorier som är mer rumsligt relevanta. McDonalds föredrar förmodligen 

integrerade lägen då de har större förutsättningar att där nå stora mängder människor. Med det har de 

förmodligen något gemensamt med andra verksamheter som lever på spontankunder, exempelvis 

Seven-Eleven eller Pressbyrån. 

 Gourmetkrogen väljer kanske hellre ett mer avskilt läge med tilltalande miljö eller så lever den 

helt på sitt rykte och är oberoende av rumslig lokalisering. Hur som helst kanske den undviker ett 

alltför integrerat läge eftersom den inte vill bli alltför folklig utan söker en smalare kundkrets. Den 

lokala pizzerian å sin sida väljer kanske hellre ett lokalt integrerat läge för att nå en mer lokal 

kundkrets, men samtidigt slippa de högre hyrorna i globalt integrerade lägen och så vidare. På detta 

sätt är förhoppningen att börja kunna urskilja mönster i näringslivets lokalisering i vårt studieområde 

med avseende på vår syntax-modell 
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6.1.2. Kort metoddiskussion 

Som bas för karaktäristiken ligger CFAR-00. I denna databas finns samtliga arbetsställen i 

Stockholm registrerade med uppgifter om exempelvis besöksadress, antal anställda och näringsgren. 

För stadsdelarna Centrala Sundbyberg och Lilla Alby, vilka hör till Sundbyberg och inte Stockholm, 

finns inte helt jämförbar data. Dessa stadsdelar har därför lämnats utanför denna inledande 

karaktäristik men återkommer i den mer detaljerade analysen som följer. I det diskuterade materialet 

har vidare endast de arbetsställen med någon anställd tagits med för att inte få med alltför många 

”hobbyföretag” med mycket liten eller ingen omsättning. 

 När det gäller grundläggande data kring exploateringstal och lokalyta har data hämtats från 

Stockholms Utrednings- och Statistikkontor.9 En kommentar är här nödvändig. Exploateringstal är 

här beräknade som bruksyta per kvartersyta, där bruksyta utgör summan av den totala mängden 

lokalyta och bostadsyta. Detta gör att övriga ytor, såsom trapphus, entréutrymmen med mera inte 

finns med i beräkningen. Detta leder till något annorlunda värden än vad som är brukligt i 

exploateringstalssammanhang där exploateringstalet brukar beräknas som byggd bruttoyta per 

kvartersyta. I det aktuella sammanhanget där exploateringstalet tjänar som en allmän karaktäristik av 

stadsdelarna, och främst för en inbördes jämförelse, har detta inte ansetts som något problem. 

 Mer problematiskt är att andelen lokalyta av den totala bebyggelseytan är beräknat från ett 

genomsnitt för kvarteren inom varje stadsdel och inte som en direkt relation mellan den totala 

lokalytan och den totala bebyggelseytan inom stadsdelen. Detta kan förvrida värdena och en viss 

försiktighet bör därför iakttas med detta värde. 

 

 

6.2. Övergripande karaktäristik stadsdel för stadsdel 

 

Inledningsvis görs här en mer övergripande karaktäristik av de olika stadsdelarna med avseende på 

mer vedertagna kategorier som antal anställda, arbetsställen och näringsgrensfördelning, för att 

senare se vad syntax-analysen kan belysa när det gäller näringslivets lokalisering inom 

studieområdet. 

 

 

 

6.2.1. Traneberg 

I Traneberg finns 435 anställda, fördelade på 83 arbetsställen, vilket ger ett genomsnitt på fem 

anställda per arbetsställe. Ett sådant genomsnitt måste naturligtvis tas med försiktighet, då 

exempelvis en ovanligt stor arbetsgivare helt kan förskjuta dess värde. Trots det kan det vara 

                                                 
9 Tack till Åke Östman, Stockholms Utrednings- och Statistikkotor 
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intressant som en fingervisning på skalan hos de verksamheter som finns i stadsdelen. Fem anställda 

per stadsdel är genomsnittet även i Minneberg och är det lägsta värde vi finner i studieområdet. Det 

antyder att arbetsställena i Traneberg är små i jämförelse med de flesta andra stadsdelar. 

 Det finns ett antal större arbetsställen såsom servicehuset i kvarteret Sörklippan, men det typiska 

för stadsdelen är arbetsställen med få anställda. Det vanligaste antalet anställda är en anställd. Detta 

gör att antalet arbetsställen per ytenhet i området är relativt högt jämförd med andra stadsdelar, 

medan antalet anställda per ytenhet är bland de lägsta, endast Minneberg ligger lägre. Detta 

sammanfaller med att Traneberg, liksom Minneberg är utpräglade bostadsstadsdelar. Boendetätheten 

i Traneberg är den högsta i studieområdet och den genomsnittliga andelen lokalyta av total byggd yta 

är 10%. 

 

  
Sektorsfördelning i Traneberg Sektorsfördelning i Minneberg 

(fr. v. jordbruk, tillverkning, bygg, handel, konsult, offentlig) 

 

Huvudnäringarna när det gäller arbetsställen återfinns inom konsult/tjänste- och byggnäringarna med 

30 respektive 25 % av det totala antalet arbetsställen. Detta skiftar något när vi ser till anställda där 

byggsektorn sjunker till 21 % och istället offentlig sektor stiger till 25 %, medan konsultnäringarna 

ligger kvar på 30 %. Tillverkningssektorn är liten i Traneberg med endast 6 % av både arbetsställena 

och de anställda. Handel ligger på 19 % vad gäller arbetsställen och 16 % för antalet anställda. 

Jordbruksektorn ligger inte särskilt förvånande försvinnande lågt, vilket den gör i studieområdet 

generellt och kan i princip bortses från i fortsättningen. 
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Detta överensstämmer således väl med bilden av Traneberg som huvudsakligen en bostadsstadsdel, i 

vilken vi återfinner ett relativt glest spritt och småskaligt näringsliv. Mycket få företag inom den 

tyngre sektorn återfinns i Traneberg, medan konsult/tjänste- och offentlig sektor dominerar med 

inslag av ett relativt stort antal mindre byggföretag. 

 

6.2.2. Minneberg 

I denna till ytan lilla stadsdel är antalet arbetsställen endast 28 och antalet anställda 152, vilket ger 

samma resultat som i Traneberg med mycket små arbetsställen om i medeltal fem anställda. I 

Minneberg finns i princip inga större arbetsställen utan samtliga är mycket små och ett stort antal har 

endast en anställd. 

 Tätheten av såväl arbetsställen som anställda är också den klart lägsta bland stadsdelarna i 

studieområdet. Däremot har Minneberg den näst högsta boendetätheten där endast Traneberg med 

högre värden. Stadsdelen har också det tredje högsta exploateringstalet, vilket säger oss att 

stadsdelen är tätt bebyggd men har en utpräglad bostadskaraktär. 

 Minneberg skiljer sig mycket från övriga stadsdelar när det gäller näringsgrenssammansättning. 

När det gäller andelen arbetsställen dominerar konsult- och tjänstesektorn med hela 50 %. Näst störst 

är dock offentlig sektor med 21 %, ovanligt högt för våra stadsdelar, och på tredje plats kommer 

handel med 18 %. Viktigt att notera är också att tillverkningssektorn överhuvudtaget inte finns 

representerad, vilket är unikt för stadsdelarna i området. Liknande siffror får vi när vi ser till andelen 

anställda inom olika sektorer. Flest finns åter inom konsult- och tjänstesektorn med 53 %. Därefter 

följer offentlig sektor med 24%, och handel med 20%. 

 Minneberg har således en utpräglad “mjuk” profil i sin näringsgrenssammansättning, vilket 

tillsammans med den generella glesheten i stadsdelen vad gäller både anställda och arbetsställen 

stärker bilden av Minneberg som den tydligaste bostadsstadsdelen i studieområdet. 

 

6.2.3. Ulvsunda 

Antalet anställda i Ulvsunda är det dubbla i jämförelse med Traneberg, men antalet arbetsställen är 

mycket lika. Detta innebär att Ulvsunda genomsnittligt sett har betydligt större arbetsställen. Antalet 

anställda är 889 och antalet arbetsställen 102, det vill säga ett genomsnitt på nio anställda per 

arbetsställe. Ett par större 
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arbetsställen finns, exempelvis SKB:s kontor i kvarteret Lillsjönäs och NVS i kvarteret Brånberget 

med runt 100 anställda i båda fallen. Generellt sett är dock arbetsställena små om än större än i 

Traneberg och andelen arbetsställen med endast en anställd är färre. 

 Detta gör att antalet arbetsställen per ytenhet är ganska likt det i Traneberg men att tätheten vad 

gäller arbetsställen är klart lägre. På många sätt påminner Ulvsunda således om Traneberg men den 

stora skillnaden är att Ulvsunda är en betydligt lägre exploaterad stadsdel och att den därmed 

generellt sett är glesare. Där Traneberg är den stadsdel med både högst exploateringstal och den 

högsta boendetätheten är Ulvsunda faktiskt den stadsdel med det lägsta genomsnittliga 

exploateringstalet och den lägsta boendetätheten bland de stadsdelar som har bostadskaraktär. 

Andelen lokalyta av den totala mängden byggd yta är 25%. 

 De flesta arbetsställena i Ulvsunda återfinns inom sektorerna konsult-/tjänste- och handel med 33 

respektive 29 %. Relativt stor är även byggsektorn med 17 % medan offentliga sektorn står för 5 %. 

Om vi ser till antalet anställda förändras dock bilden och den absolut största sektorn är då 

byggsektorn med 41 %, medan konsulter/tjänster sjunker till 21 %. Handel och offentlig sektor ligger 

kvar ungefär på tidigare andelar. Det förefaller sålunda som att det bättre integrerade men glesa 

Ulvsunda med sin därmed goda biltillgänglighet lockar till sig lite tyngre verksamheter än 

Traneberg. 

 

  
Branschfördelning i Ulvsunda Branschfördelning Johannesfred 
(fr. v. jordbruk, tillverkning, bygg, handel, konsult, offentlig) 

 

6.2.4. Johannesfred 

I Johannesfred är fördelningen mellan arbetande och boende det jämnaste bland alla stadsdelar i 

studieområdet med 2533 boende och 1731 arbetande. Arbetande och boende är dock tydligt skilda åt 

till olika delar av stadsdelen. I princip återfinns de flesta arbetande i det stora kvarteret Magneten 

som på många sätt snarare är en del av Ulvsunda Industriområde än Johannesfred som i övrigt har en 

tydlig bostadskaraktär. 
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Antalet arbetsställen i Johannesfred är 138 och antalet anställda är 1731, vilket ger ett genomsnittligt 

antal anställda per arbetsställe på 13, det vill säga betydligt större arbetsställen än i tidigare 

stadsdelar. Största arbetsställe är Arkitektkopia med 185 anställda, vilka återfinns just i kvarteret 

Magneten. 

 När det gäller tätheten av arbetsställen och anställda så kommer Johannesfred i närheten av 

Mariehäll och har därmed endast Ulvsunda Industriområde före sig. Boendetätheten är dock 

betydligt högre än i Mariehäll med ungefär tre gånger så höga värden. Även exploateringsgraden är 

betydligt högre och ligger på 0.83. 

 Spridningen mellan näringssektorerna är i Johannesfred relativt jämn. Störst är 

konsult/tjänstesektorn med 30 %, räknat på andelen arbetsställen, varefter följer byggsektorn med 25 

%, handel med 24 och tillverkning med 16. Med avseende på andelen anställda är fortfarande 

spridningen jämn men nu är tillverkningssektorn störst med 34%, varefter följer konsult/tjänste 22%, 

handel 20 och bygg 20. 

 Johannesfred är innehållsligt lik Mariehäll men är en betydligt tätare stadsdel. 

 

6.2.5. Ulvsunda Industriområde 

Ulvsunda industriområde är den stadsdel med både största mängden arbetsställen och största 

mängden anställda. Mängden arbetsställen är 303 och mängden anställda är 5620. Detta ger ett snitt 

på 19 anställda per arbetsställe vilket är det högsta bland samtliga stadsdelar. Vi återfinner i 

Ulvsunda Industriområde således inte bara fler arbetsställen och anställda än i andra stadsdelar utan 

även i genomsnitt större arbetsställen. Några riktigt stora arbetsgivare finns, till exempel Pripps 

bryggerier med över 900 anställda, ICL Sverige med nästan 300 och flygtekniska försöksanstalten 

med strax över 200. Det finns många företag med betydligt färre anställda men antalet företag med 

bara en anställd är relativt liten. 

 Detta gör också att Ulvsunda Industriområde är den stadsdel med det högsta antalet anställda per 

ytenhet och kommer tvåa när det gäller antalet arbetsställen per ytenhet, där Mariehäll har flest. 

Ulvsunda Industriområde är ju också den enda renodlade arbetsplatsstadsdelen i studieområdet med 

endast 37 boende i hela stadsdelen och andel lokaler i den totala byggnadsarealen på över 95 %. 

Ulvsunda Industriområde är också tättbebyggt med ett exploateringstal på 0.88. Endast Traneberg 

och Riksby ligger högre. 

 Här finns också en helt annan näringsgrensprofil än i de tidigare stadsdelarna. Största näringsgren 

när det gäller antalet arbetsställen är handel med 36 % och då framförallt partihandel. Stor är dock 

även konsult- och tjänstesektorn med 27 % och tillverkningssektorn med 19 %, medan offentlig 

sektor är mycket liten med bara 4 %. Om vi går till antalet anställda är dock tillverkningssektorn den 

helt dominerande med 42 % medan handel sjunker till 22 och konsulter och tjänster till 19 %. Vi ser 

alltså en tydlig profil av näringsgrenar inom de tyngre sektorerna i Ulvsunda Industriområde, vilket 

ger stadsdelen ett tydligt annorlunda innehåll. 
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Branschfördelning i Ulvsunda Industriområde Branschfördelning i Riksby 

(fr. v. jordbruk, tillverkning, bygg, handel, konsult, offentlig) 

 

6.2.6. Riksby 

Riksby, som omfattar såväl stora bostadsområden som centrumbildningen vid Brommaplan, återgår 

till mönstret från Traneberg med lättare verksamheter. I Riksby förstärks till och med det mönstret. 

Antalet arbetsställen i Riksby är 93 och antalet anställda 932, vilket ger ett medeltal på tio anställda 

jämnt per arbetsställe. Ett par riktigt stora arbetsgivare finns, båda offentliga, nämligen posten vid 

Brommaplan med över 100 anställda och Västerorts vuxengymnasium med 100. 

 Tätheten både när det gäller antalet anställda och antalet arbetsställen per ytenhet ligger runt 

medel för stadsdelarna i studieområdet. Stadsdelen är dock jämförelsevis högt exploaterad med ett 

värde på 0.97, vilket bara ligger Traneberg efter, och har en boendetäthet som hamnar på tredje plats 

bland stadsdelarna i studieområdet. Andelen lokalyta av den totala mängden byggd yta är 18%, 

vilket är relativt lågt. 

 Dominerande när det gäller andelen arbetsställen i Riksby är konsult/tjänste- och handelssektorn 

med 36 respektive 30 %. På tredje plats kommer byggsektorn och den offentliga sektorn har hela 12 

% av andelen arbetsställen i Riksby, vilket är högt för studieområdet. Detta förstärks när vi ser till 

andelen anställda där inte mindre än 44 % återfinns inom offentlig sektor, den klart största andelen 

bland stadsdelarna. Handel och konsulter/tjänster sjunker där till 24 respektive 23 %. Mycket få 

anställda återfinns inom tillverkningssektorn (2%) och byggsektorn (7%). 
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6.2.7. Mariehäll 

I Mariehäll finns en relativt bred spridning av verksamheter och samtliga här diskuterade 

näringslivskategorier finns väl representerade och endast den offentliga sektorn är mindre än de 

andra. Antalet arbetsställen i Mariehäll är 250 och antalet anställda är 3318. Detta ger ett medeltal på 

13 anställda per arbetsställe, vilket ligger i mitten bland stadsdelarna i området. Största arbetsstället i 

Mariehäll är Kungsfiskarens fastighetsbolag med 250 anställda och Mydata Automation med 170. 

Det finns jämförelsevis få företag med bara en anställd. 

 Mariehäll är den stadsdel som ligger närmast Ulvsunda Industriområde både när det gäller täthet 

av anställda och täthet av arbetsställen. För arbetsställen är Mariehäll till och med den tätaste 

stadsdelen av alla. Utan att vara en renodlad arbetsplatsstadsdel likt Ulvsunda Industriområde är 

dock Mariehäll en mycket gles stadsdel när det gäller antalet boende per ytenhet, bara en tiondel av 

tätheten i Traneberg som är tätast i detta avseende. Detta innebär dock inte att stadsdelen är lågt 

exploaterad, här ligger den på ungefär halva värdet i jämförelse med Traneberg. Det karaktäristiska 

för Mariehäll är istället den jämna fördelningen mellan lokalyta och boendeyta där andelen lokalyta 

uppgår till 40%. 

 Störst näringssektor när det gäller arbetsställen är parti- och detaljhandeln med 36 %, men 

konsult- och tjänstesektorn är också stor med 27 %, medan offentlig sektor är liten med endast 4 %. 

Om vi ser till antalet anställda ligger handel kvar på cirka 35 %, medan konsult och tjänste krymper 

till 17 % och byggsektorn växer till 24 %. Offentlig sektor ligger kvar på en liten andel. Noteras bör 

också att det endast är i Mariehäll som jordbrukssektorn är värd att nämnas. Både när det gäller 

andelen arbetsställen och andelen anställda ligger den på 2 %. Närheten till Solvalla travbana 

förefaller vara orsaken. 

 

 
Branschfördelning Mariehäll 
(fr. v. jordbruk, tillverkning, bygg, handel, konsult, offentlig) 

 

Mariehäll är unik som stadsdel i den meningen att den vare sig har en utpräglad bostads- eller 

arbetsplatskaraktär utan har en förhållandevis jämn fördelning dem emellan med 1301 boende och 

3318 arbetande, något som påminner om Johannesfred. Bland de arbetande återfinns dessa dessutom 

relativt jämnt fördelade mellan näringssektorerna. 

 

6.2.8. Sammanfattning 
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Om vi beskriver de näringsgrenar vi diskuterat här i ett spektrum från vad vi kan kalla mer “hårda” 

näringsgrenar till “mjukare”, skulle vi kunna klassificera våra stadsdelar efter detta. En sådan skala 

skulle kunna ha följande ordning med begynnelse i mjuka verksamheter: 

 

• Offentlig sektor 

• Konsult- och tjänstesektor 

• Parti- och detaljhandel samt hotell och restaurang 

• Byggsektor 

• Tillverkning 

• Jordbruk, jakt och skogsbruk samt fiske 

 

I ett sådant perspektiv skulle Riksby träda fram som den stadsdelen med “mjukast” profil. Där följer 

nämligen näringsgrenarnas storlek så gott som den omvända ordningen. Medan Ulvsunda 

Industriområde skulle få den “hårdaste” profilen. Hela listan skulle se ut så här: 

 

• Riksby 

• Traneberg 

• Minneberg 

• Mariehäll 

• Johannesfred 

• Ulvsunda 

• Ulvsunda Industriområde 

 

Detta förefaller överensstämma väl med graden av bostäder i de olika stadsdelarna. När 

boendetätheten ökar i en stadsdel ju mjukare profil får den. Detta är inte särskilt överraskande. Mer 

intressant är att ett starkt samband återfinns mellan antal gående per timme i en stadsdel och mjuk 

profil. Detta är inte heller helt förvånande, att stadsdelar med många människor som rör sig i dem har 

mindre tunga verksamheter än andra förefaller väntat. Men det intressanta är att vi tidigare såg ett 

samband mellan mängden människor i rörelse i stadsdelarna och deras lokala integration. Stadsdelar 

med hög genomsnittlig lokal integration korrelerade med ett värde på 0.63 med det genomsnittliga 

antalet gående per timme i stadsdelen. Detta är starkare än exempelvis korrelationen med 

exploateringstalet (0.51), vilket annars skulle förefalla vara det självklara sambandet. Inte heller 

boendetätheten (0.36) eller tätheten av anställda (0.06), matchar det lokala integrationsvärdet när det 

gäller sambandet med mängden gående i stadsdelen. 

 Om vi ser till det direkta sambandet mellan lokal integration och “mjukhet” i 

näringsgrensfördelning får vi ett korrelationsvärde på 0.05, men avlägsnar vi stadsdelen Riksby, 

vilken förefaller bryta ett mönster, får vi ett betydligt högre värde, nämligen 0.78. Det förefaller 
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således även föreligga ett direkt samband mellan genomsnittlig lokal integration i en stadsdel och ett 

innehåll av mjukare näringsgrenar. 

 Det bör dock understrykas att vi här rör oss med mycket små populationer vilka inte kan ge några 

helt tillförlitliga svar. Tendenserna är dock tillräckligt intressanta för att följas upp i framtida studier. 

Med den brasklappen är det möjligt att påstå att det finns samband mellan syntax-modellen och 

lokaliseringen av verksamheter redan på denna översiktliga nivå. 

 

 

6.3. Branschfördelning per stadsdel inom studieområdet 

 

6.3.1.  Inledning 

Om vi nu vänder på saker och ting kan vi istället se vilka karaktäristika hos en stadsdel som de olika 

branscherna föredrar, det vill säga samband mellan de branschindelningar vi arbetat med och 

karaktärsdrag hos stadsdelarna. Dessa karaktärsdrag kan delas i två grupper, dels de rent fysisk-

rumsliga såsom exploateringstal, integrationsvärden eller andel lokaler av det totala 

byggnadsbeståndet, dels innehållsliga såsom boendetäthet, täthet anställda eller täthet arbetsställen. 

Två värden från våra tidigare analyser har också jämförts, dels den genomsnittliga mängden gående 

vid mätstationerna för de olika stadsdelarna, dels hur rumsligt uppbruten stadsdelen är, vilket 

beskrivs med det genomsnittliga antalet linjer per hektar för stadsdelen. 

 Återigen måste det poängteras att vi rör oss med små populationer, i allmänhet om endast sju 

objekt, det vill säga våra sju stadsdelar, och att osäkerheten är stor. Vi bör därför betrakta detta som 

ett sökande av mönster som kan vara intressanta att följa upp i framtida studier och undvika att dra 

långtgående slutsatser redan här. 

 

6.3.2.  Tillverkningssektorn 

Om vi bortser från jordbrukssektorn, vilken är försvinnande liten i studieområdet, är den tyngsta och 

mest störande verksamheten, tillverkningssektorn. För denna sektor finns flera samband med 

karaktärsdrag hos stadsdelarna, både när det gäller de fysisk-rumsliga och de mer innehållsliga. 

 Starka och otvetydiga samband finns mellan andelen verksamheter inom tillverkningssektorn i en 

stadsdel och stadsdelens boendetäthet såväl som täthet av anställda. När det gäller boendetätheten är 

sambandet negativt men starkt (0,70), det vill säga att ju mer boendetätheten i en stadsdel ökar, ju 

mindre andel av verksamheterna i området återfinns inom tillverkningssektorn. Detta är knappast 

förvånande utan överensstämmer med “common sense”. 

 Inte heller är sambandet med tätheten av anställda särskilt överraskande. Här är sambandet åter 

starkt (0,70) men positivt. Det vill säga att när tätheten av anställda ökar i en stadsdel ökar andelen 

anställda inom tillverkningssektorn, vilket kan utläsas som att tillverkningssektorn återfinns i 

stadsdelar med en hög förekomst av anställda, det vill säga stadsdelar som har karaktär av 

 69



arbetsstadsdel. Ingendera av dessa är förvånande då tillverkningssektorn generellt uppfattas som 

störande på olika sätt; den kan vara bullrig, den kan avge föroreningar i luft och vatten och den är 

ofta trafikalstrande och i synnerhet när det gäller tung trafik. Därför samsas den inte särskilt väl med 

bostäder. 

 Av större intresse för den här studien är det faktum att vi också finner samband till de mer fysisk-

rumsliga karaktärerna och då kanske inte helt överensstämmande med vad vi skulle tro. Ett visst 

samband finns med den procentuella andelen lokaler i stadsdelen men inte särskilt starkt, bara med 

ett värde på 0,32. När det gäller exploateringstalet finns inget samband alls. De traditionella rumsliga 

måtten fångar således inga påfallande samband. 

 Det gör däremot det globala integrationsvärdet och det till ett värde om 0,56, vilket måste 

beskrivas som starkt. Det globala integrationsvärdet fångar som vi varit inne på sannolikt “långa 

resor” inom området, vilket skulle kunna formuleras om till att lyda att globalt välintegrerade stråk är 

lättillgängliga för de som kommer med bil eller färdas längre sträckor. Tillverkningsindustrin är 

beroende av transporter, både när det gäller råvaror för den egna verksamheten men även för att 

kunna leverera färdiga produkter. Vi kan alltså tänka oss att stadsdelar med många lättillgängliga 

stråk för längre resor också är attraktiva för tillverkningsindustrin, i synnerhet om stadsdelen har en 

relativt liten andel bostäder. 

 Ett annat intressant och till och med starkare samband som kan understödja det tidigare gäller 

stadsdelens uppbrutenhet, något som med viss försiktighet kan beskrivas som stadsdelens rumsliga 

skala. Här är sambandet entydigt negativt och samtidigt mycket starkt (0,86), det vill säga att ju mer 

rumsligt uppbruten en stadsdel är ju mindre andel verksamheter återfinner man inom 

tillverkningssektorn. Återigen kan vi tänka oss att det handlar om tillgänglighet, vilken en småskalig 

miljö förefaller motsäga, samt att sådana miljöer i allmänhet återfinns i utpräglade bostadsstadsdelar. 

 Vi kan alltså se hur axialkartan vid sidan av de mer uppenbara innehållsliga sambanden fångar 

väsentliga karaktärsdrag hos stadsmönstret hos de olika stadsdelarna som förefaller ha en stark 

betydelse när det gäller lokaliseringen av verksamheter inom tillverkningssektorn. Det förefaller vara 

två saker som är utslagsgivande, dels i vilken grad stadsmönstret gör stadsdelen tillgänglig för 

“längre resor” och dels i vilken grad den har bostadskaraktär. 

 

6.3.3.  Parti- och detaljhandelssektorn med hotell och restaurang 

Den här sektorn har väsentliga variationer inom sig, där partihandel ofta kan få likheter med 

tillverkningssektorn i det att den kan vara skrymmande och i viss mån störande, medan detaljhandeln 

kan vara betydligt småskaligare och ofta söka sig nära till bostadslägen, inte minst gäller detta 

restaurangnäringarna. Sambanden kan därför bli något motstridiga inom sektorn, vilken helst borde 

studeras i flera delar. 

 Med detta i bakhuvudet finner vi för denna sektor samband som i hög grad påminner om de för 

tillverkningssektorn. Ett starkt positivt samband med tätheten anställda i stadsdelarna (0,63) och ett 
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ännu starkare negativt samband med boendetätheten (0,72). Slutsatsen kan vara att partihandeln 

dominerar över detaljhandeln i området och att liknande orsaker som de vi fann för 

tillverkningssektorn bidrar till detta mönster. 

 Intressant är dock att vi finner ännu starkare samband när det gäller integrationsvärden och 

rumslig uppbrutenhet än för tillverkningssektorn. De globala integrationsvärdena samvarierar till ett 

värde av hela 0,78, vilket är mycket starkt. Intressant är också att vi här, till skillnad från 

tillverkningssektorn, även har ett visst samband när det gäller de lokala integrationsvärdena (0,40). 

Tolkningen kan vara att även tillgängligheten för “korta resor” och människor till fots spelar en 

större roll för denna sektor. 

 Det starkast sambandet finner vi dock i relation till uppbrutenheten eller antalet linjer per hektar 

för stadsdelarna. Här är korrelationsvärdet hela -0,86, vilket kan antyda att uppbrutna miljöer som 

kan tendera att bli svårorienterade inte är attraktiva för handeln i generell bemärkelse, utan att denna 

söker sig till mer sammanhållna och tydliga lägen. 

 Handeln tycks i detta fall således påminna mycket om tillverkningssektorn men att det finns en 

större känslighet för småskaligheten i stadsmönstret där de lokala integrationsmönstren får en större 

betydelse. 

 

6.3.4.  Konsult- och tjänstesektorn 

Detta är en mycket heterogen sektor. Den borde därför studeras mer detaljerat i mindre segment. 

Dessutom är namnet något missvisande då man kan finna både konsulter och tjänster inom andra 

sektorer. I vid mening kanske den kan beskrivas som sektorn där den största delen av de 

kontorsarbetande återfinns. Sambanden visar sig här också betydligt svagare antingen beroende på 

sektorns heterogenitet eller på grund av att den är förhållandevis oberoende av de 

stadsdelskaraktäristika vi undersöker. 

 De enda påtagliga samband som står att finna har att göra med tätheten av anställda och tätheten 

arbetsställen. I båda fallen är de negativa samband, det vill säga att när tätheten anställda eller 

arbetsställen i en stadsdel sjunker ökar andelen verksamheter inom konsult- och tjänstesektorn. Här 

blir det påtagligt att det vi analyserar är andelen för olika sektorer i en stadsdel och inte exempelvis 

antalet anställda. Andelen kan således öka även om tätheten minskar. Slutsatsen man kan dra är att 

konsult- och tjänstesektorn får större betydelse i stadsdelar som är förhållandevis glesa när det gäller 

verksamheter, här är sambandet 0.68, men även när tätheten anställda minskar, där värdet dock är 

svagare på 0,48 

 I övrigt är sambanden mycket svaga och i synnerhet när det gäller våra fysisk-rumsliga värden. 

Integrationsvärdena påvisar inga mönster när det gäller denna sektor. Ett samband finns dock 

återigen när det gäller stadsdelens uppbrutenhet, vilket när det gäller denna sektor inte förefaller vara 

en så stor nackdel. Där en stor rumslig uppbrutenhet verkar skrämma bort tillverkningssektorn och 

 71



delar av handeln så ökar andelen konsult- och tjänsteföretag i sådana miljöer. Korrelationsvärdet är 

0,54. 

 Vi ser således en sektor som förefaller vara relativt oberoende av stadsdelens både fysisk-

rumsliga och innehållsliga karaktäristika. Huruvida detta beror på sektorns heterogenitet, där 

undergrupper kan visa sig mer beroende av sådana karaktäristika, eller om detta bara är en relativt 

oberoende grupp är av intresse för framtida studier. 

 

6.3.5.  Offentlig sektor 

Den offentliga sektorn är den man i förstone skulle karaktärisera som den “mjukaste” och därmed en 

sektor som söker sig till mer stillsamma och ostörda lägen, exempelvis när det gäller daghem. 

Samtidigt omfattar den verksamheter som behöver nå många människor, till exempel Posten, vilket 

delvis skapar motstridiga tendenser inom den. Här visade sig åter de fysisk-rumsliga karaktäristika 

bäst samvariera med sektorns andel av verksamheter i stadsdelarna. 

 Vissa samband fanns med arbetsställetäthet (0,45), täthet anställda (0,52) och boendetäthet (0,53), 

i samtliga fall positiva. För denna sektor förefaller således en viss täthet vara det avgörande, inte 

huruvida det specifikt handlar om arbetande eller boende. Möjligen ett tecken på den offentliga 

sektorn som en utpräglad servicesektor. Sambanden är dock i samtliga fall relativt svaga. 

 Mer intressant är då att vi får entydiga samband till de två fysisk-rumsliga karaktäristika som 

tidigare visat sig fruktbara, nämligen rumslig uppbrutenhet och global integration. När det gäller den 

rumsliga uppbrutenheten är sambandet positivt och starkt (0,75), vilket i motsats till tidigare fall 

visar hur andelen verksamheter inom denna sektor ökar kraftigt i stadsdelar med en stor rumslig 

uppbrutenhet. Tankar om ostörda och stillsamma lägen infinner sig här vilket för denna sektor i 

många fall är en tillgång. Det ofta nära sambandet till bostadsmiljöer förefaller också spela in. 

 Detta bekräftas av det tydliga negativa samband vi finner till global integration vilket för denna 

sektor verkar vara en negativ kvalitet. Återigen förefaller en för god integration medföra alltför 

utsatta lägen, medan verksamheter inom denna sektor ofta är oberoende av spontanbesökare, 

transporter med mera, utan ofta själva fungerar som attraktioner. 

 Den offentliga sektorn förefaller således söka sig till miljöer av motsatt art till de som både 

tillverkningssektorn och handelssektorn söker sig till, medan konsultsektorn förefaller mer 

oberoende. Vi skulle alltså kunna tala om en hård sektor som även söker sig till hårdare miljöer och 

två andra som söker sig till mjukare miljöer samt en sektor som förefaller rumsligt mer obunden. 

 

6.3.6.  Byggsektorn 

Detta är en återigen en synnerligen heterogen sektor som trots byggandet som gemensam nämnare 

rymmer verksamheter av mycket skiftande slag. Liksom inom konsult- och tjänstesektorn blev här 

också sambanden mycket svaga. 
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 För denna sektor finns faktiskt inga egentliga samband att redovisa, vilket antingen betyder att 

den är synnerligen obunden av de karaktäristika vi valt att jämföra med eller att gruppen är så 

heterogen och detta på detaljnivå så att eventuella samband effektivt döljs. Av särskilt intresse för 

denna sektor blir då nästa avdelning där vi tittar på näringsgrenars lokalisering inom området på 

betydligt mer detaljerad nivå.  

 

Stadsdel E-tal Gående
/tim 

Linjer 
/ha 

Boende 
/ha kv yta 

Anställda 
/ha kv yta 

Arbetsställen 
/ha kv yta 

Johannesfred 0.83 33 1.8 79.2 54.1 4.3 

Mariehäll 0.59 40 1.1 26.0 66.4 5.0 

Minneberg 0.67 47 2.8 148.5 12.7 2.3 

Riksby 0.97 86 1.9 128.9 35.8 3.6 

Traneberg 1.11 63 2.4 236.3 20.7 4.0 

Ulvsunda 0.37 20 1.4 53.4 23.4 2.7 

Ulvsunda Ind 0.88 37 0.5 0.6 87.8 4.7 

C Sundbyberg - 225 1.0 - - - 

Lilla Alby - 182 0.98 - - - 

 

Fysisk-rumsliga och innehållsliga karaktäristika för stadsdelarna i studieområdet. Topp- och 

bottenvärden i rött respektive blått. 

 

6.3.7. Slutsatser 

Av våra fem näringssektorer är det egentligen bara tre vars lokaliseringspreferenser visar på samband 

med de stadsdelskaraktäristika vi undersökt. Både konsult- och tjänstesektorn och byggsektorn 

föreföll mer eller mindre oberoende av dessa. Detta kan dels bero på att dessa sektorer är mycket 

heterogena, det vill säga att vi arbetar med för övergripande kategorier och att det kan finnas 

samband på en mer detaljerad nivå, dels att det är en kategori av verksamheter som är förhållandevis 

oberoende av läge och kan finna sig tillrätta i mycket olika slag av stadsmiljöer.  

 Däremot fann vi starka samband för de tre andra sektorerna. Å den ena sidan tillverknings- och 

handelssektorerna, vilka visade starka preferenser för globalt integrerade lägen och miljöer med 

relativt storskalig rumslig uppbyggnad, och å den andra sidan den offentliga sektorn, vilken visade 

på exakt motsatta samband. 

 Inga av dessa resultat är helt överraskande. Det intressanta är istället att vi finner samband med en 

kategori variabler som tidigare inte analyserats särskilt väl och som vi kan kalla stadsmorfologiska 

variabler, såsom rumslig integration och rumslig uppbrutenhet. Överlag visade dessa på starkare 
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samband än mer traditionella mått av bebyggelsen, såsom exploateringstal och lokaltäthet, eller 

bebyggelsens innehåll såsom boendetäthet och arbetsställetäthet. 

 Vad detta antyder är att inte bara sådana statistiska mått som olika slag av tätheter utan även mått 

som fångar stadsmönstrets form och strukturella uppbyggnad förefalla spela stor roll när det gäller 

näringslivets lokaliseringsmönster, vilket inte är vedertagen kunskap. 

 

 

6.4. Näringsgrenars lokalisering i relation till integrationsvärde 

 

6.4.1. Inledning 
För att kunna göra en mer detaljerad undersökning av hur olika näringsgrenar lokaliserar sig i 

relation till stadsmönstrets konfigurativa egenskaper, görs här en begränsning av studieområdet till 

endast tre stadsdelar, nämligen Mariehäll, Centrala Sundbyberg och Lilla Alby. Detta för att helt 

enkelt inte drunkna i datamängderna. Dessa stadsdelar omfattar 672 arbetsställen, medan hela 

studieområdet omfattar 1347 arbetsställen. 

 Urvalet har gjorts utifrån kriterierna att de alla är förhållandevis blandade stadsdelar med 

avseende på bostäder och arbetsplatser. Dessutom visade det sig att de, till skillnad från de flesta 

andra stadsdelar, tillsammans går att betrakta som ett sammanhängande gångtrafiksystem, i 

synnerhet gäller detta Centrala Sundbyberg och Lilla Alby. Det vill säga att vi ser starka indikationer 

på att syntax-modellerna både för biltrafik och gångtrafik fångar rörelsemönstret i området. Det 

förefaller således särskilt intressant att se hur olika näringsgrenar lokaliserat sig i relation till syntax-

modellerna i just dessa stadsdelar. 

 Undersökningen har gått till så att samtliga arbetsställen med sina näringsgrenskoder (SNI-kod) 

inom dessa stadsdelar har bundits till det integrationsvärde som den gatusträckning de ligger vid fått 

i syntax-modellen för gångtrafik. Dessa värden har samlats i en databas så att de grafiskt går att 

redovisa i ett diagram med näringsgrenskoder längs en axel och integrationsvärden längs en annan. 

Vad vi söker nu är då inte korrelationer eller linjära samband, vilket vore högst osannolikt, utan 

ansamlingar vid vissa integrationsvärden. Dels för att se om de tidigare ganska grova 

sektorsindelningarna när de bryts upp i mindre underavdelningar får vad vi kan kalla, konfigurativa 

preferenser när det gäller lokalisering. Dels för att se om vissa konfigurativa lägen är attraktiva för 

vissa grupper av verksamheter även om dessa grupper bryter de gängse näringsgrensindelningarna. 

 Det bör sägas att detta fortfarande rör sig på en översiktlig nivå och att mer kvalitativa 

bedömningar av de olika verksamheterna och arbetsställena inte gjorts, något som i framtida studier 

förefaller fruktbart för att mer detaljerat urskilja nya näringslivskategorier med avseende på 

stadsmönstrets konfigurativa egenskaper. Detta förutsätter dock en annan ingång och delvis annan 

metodarsenal än den som använts i denna studie. 
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6.4.2. Hela fältet av näringsgrenar i relation till integrationsvärdena. 

Om vi inledningsvis ser till hela fältet av näringsgrenar i gångtrafikmodellen sätter dessa i relation 

till dels de globala och dels de lokala integrationsvärdena, får vi en bild som även fångar 

branschsektorernas underavdelningar i relation till syntax-analysen. Vi ser en vertikal ansamling vid 

näringskoder strax över 50 000 där vi återfinner parti- och detaljhandeln, vilken alltså har en stor 

andel av arbetsställena i dessa stadsdelar. En annan finner vi strax under 75 000 och en annan strax 

över 75 000, där vi finner konsult- och tjänstesektorn respektive offentlig sektor, vilka således också 

är frekventa. 

 Dessa vertikala ansamlingar antyder i ett första påseende att de flesta näringssektorer står att finna 

över ett brett fält av integrationsvärden, att de alltså inte är så beroende av stadsmönstrets 

konfiguration. Men vi kan också se ansamlingar mot mitten av dessa vertikaler, åtminstone för de tre 

nämnda näringssektorerna. Detta skall dock inte omedelbart tolkas som en preferens för medelvärden 

vad gäller integration utan återspeglar snarare att integrationsvärdena i dessa stadsdelar följer en 

normalfördelning. Vi får en ansamling mot mitten helt enkelt då det finns fler gatusträckningar i 

området med integrationsvärden mot mitten av spannet än mot dess ändar. 

 För andra näringsgrenar kan vi dock se förskjutningar, exempelvis finns ett område bestående av 

flera mer eller mindre tydliga vertikaler vid näringskoder mellan 20 000 och 30 000 med en tydlig 

lucka bland de lägre integrationsvärdena. Detta område omfattar större delen av tillverkningssektorn 

och som vi sett tidigare förefaller det finnas en preferens inom denna sektor mot globalt mer 

integrerade lägen, något som kan tolkas som att det är en sektor med behov av god tillgänglighet för 

transporter. 
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Samtliga arbetsställens näringsgrensklassificering i relation till de globala integrationsvärdena i Centrala Sundbyberg, 

Lilla Alby och Mariehäll. 
 

Vi kan även urskilja horisontella ansamlingar, exempelvis den horisontal vid integrationsvärden 

strax under 0,8 som begynner vid näringskoder strax över 50 000 och slutar vid näringskoder strax 

över 90 000. Denna visar sig överensstämma ganska väl med Sturegatan i Centrala Sundbyberg, vars 

näringsgrensfördelning vi här fångar in. Alldeles nära denna horisontal och knappast urskiljbara i 

denna bild finns dock även Vegagatan och Järnvägsgatan i Centrala Sundbyberg, vilket gör att vi här 

kan tala om ett grupp av gator i Centrala Sundbyberg vars näringsgrensfördelning här finns 

åskådliggjord. 

 Näringsgrenssammansättningen här skulle således kunna ses som en kategori med liknande 

konfigurativa preferenser. I grova drag kan vi se att denna har ett ganska blandat innehåll från parti- 

och detaljhandel över konsult- och tjänstesektor över till offentlig sektor men att den däremot är 

mycket tom när det gäller såväl tillverknings- som byggsektorn. Det riktigt intressanta är naturligtvis 

att se vilka segment av parti- och detaljhandelssektorn och så vidare som finns representerade här, 

finns det då något gemensamt för dessa segment även om de kommer från olika sektorer, såsom 

behov av skyltläge eller tillgänglighet. 

 Det är samtidigt uppenbart att vi här renodlar en variabel, stadsmönstrets effekt, och bortser från 

en mängd andra, såsom detaljplanebestämmelser, bebyggelsetyp, eller av hävd etablerade 

attraktionspunkter. En annan viktig distinktion vi inte kommer åt är om en verksamhet är belägen i 

markplanet eller högre upp i byggnaden för att se om skyltläge och direktkontakt med spontankunder 
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har avgörande betydelse. Avsikten är dock inte att se till frågan som helhet utan att just utröna 

stadsmönstrets inverkan. 

 I det perspektivet är det ändå möjligt att säga att det välintegrerade läge som dessa gator 

representerar, med därmed följande stora flöden av gående, tycks dra till sig vissa segment i dessa 

sektorer där behovet av direktkontakt med många passerande är viktigt. Om vi tar Parti- och 

detaljhandelssektorn som ett tydligt och förhållandevis enkelt exempel, ser vi att det till helt 

övervägande delen är detaljhandeln vi finner här medan partihandeln är relativt sällsynt. På dessa 

gator finns 29 arbetsställen inom detaljhandeln och 5 inom partihandeln, det vill säga en kvot på 5,8, 

medan det i området som helhet finns 68 arbetsställen inom detaljhandeln och 120 inom 

partihandeln, en kvot på 0,6. 

 Om man vill gå mer i detalj blir dock diagrammet snabbt svåröverskådlig och vi skall därför titta 

närmare på vissa utsnitt för att mer detaljerat urskilja mönster mellan näringsgrenar och 

integrationsvärden. 

 

6.4.3. Vissa sektorer av näringsgrenar i relation till integrationsvärden 

Om vi åter tittar på våra branschsektorer men nu inte stadsdelsvis utan för varje arbetsställe i sig kan 

vi åter skönja mönster. Vi kan dessutom göra något mer detaljerade indelningar mot bakgrund av att 

vissa sektorer har mycket stor bredd. Exempelvis kan vi dela in parti- och detaljhandelssektorn i just 

partihandel och detaljhandel och dessutom lägga hotell- och restaurangnäringarna för sig. 

 Om vi då ser till de lokala integrationsvärdena, vilka bör ha större betydelse för korta resor inom 

området, och räknar ut det genomsnittliga integrationsvärdet för arbetsställena inom dessa sektorer 

och sedan sätter dessa i en lista från det högsta till det lägsta, visar det sig att vi får en ordning med 

en viss logik. 

 

Sektor Genomsnittligt lokalt integrationsvärde 

Detaljhandel 3,67 

Hotell/Restaurang 3,63 

Post, Bank, Försäkring 3,47 

Intresseorganisationer 3,40 

Offentlig sektor 3,30 

Konsult/Tjänste 3,07 

Tillverkning 3,06 

Bygg 2,98 

Partihandel 2,72 

 

Branschsektorer listade efter genomsnittligt lokalt integrationsvärde. 
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Att detaljhandeln, tätt följd av hotell- och restaurangnäringarna, kommer i topp är då inte 

förvånande, utan förefaller stämma väl överens med deras stora behov av en direkt rumslig relation 

och god tillgänglighet till deras kundkretsar. Närheten till flöden av gående är därmed i många fall 

ett överlevnadsbehov. 

 Post-, bank- och försäkringskontor kommer också högt. Här handlar det knappast om ett behov av 

spontankunder utan en service från sådana verksamheter till sina kunder att helt enkelt finnas där de 

är lätta att nå. Vi kan även tänka oss en annan sida av det välintegrerade läget som kan spela in här. 

Ofta, men inte alltid, kan vi nämligen förknippa välintegrerade lägen med hög status och hög kvalitet 

på bebyggelsen, något som kan vara viktigt exempelvis för bankkontor. I den här gruppen ingår även 

kontor för försäkringsbolag och fondhandlare, vilka inte är i behov av en direkt rumslig relation till 

sina kunder men väl är medvetna om sin status. 

 Intresseorganisationer är en mycket liten grupp omfattande endast 15 arbetsställen, vilket gör att 

vi bör behandla gruppen med försiktighet. Den redovisar ändå en hög placering vilket kan vara 

förvånande. En tongivande grupp här är dock kyrkor och inte minst frikyrkor, vilka möjligen på ett 

likartat sätt som bankkontor ser det som en service till sina medlemmar att vara lätt tillgängliga. Det 

samma gäller intresseorganisationer, såsom handikappförbund med flera. 

 Därefter följer offentlig sektor, vilket kan förefalla förvånande högt med då vi gärna föreställer 

oss denna verksamhet i behov av mer undanskymda lägen. Det är då intressant att när vi tittar 

närmare på denna sektor finner vi att den består av ett antal tydliga underavdelningar, nämligen 

administration av offentlig sektor, undervisning och slutligen vård och omsorg. Här är det tydligt hur 

det är de administrativa kontoren som drar upp medelvärdet. Denna grupp är faktiskt en av de mest 

välintegrerade även jämförelse med alla näringsgrenar. Vi kan då ana samma behov av service 

gentemot “kunder” från sådant som polis och försäkringskassa vi tidigare talat om. Utbildning ligger 

då på ett betydligt lägre snitt, liksom vård och omsorg. Den senare kategorin finns dock utspridd 

över ett brett fält, vilket gör att det kan vara intressant att även söka karaktäristiska underavdelningar 

inom denna. 

 Detta visar sig möjligt och vi kan tydligt urskilja en grupp med ett relativt högt integrationsvärde, 

nämligen sjukvård och tandvård. I synnerhet tandvård, kan tänkas söka sig till mer integrerade lägen, 

både som service till kunder och med en baktanke om status. Hemtjänst, barn- och äldreomsorg har 

ett tydligt lägre genomsnittligt integrationsvärde. Det förefaller då framför allt vara dessa senare 

verksamheter vi avser när vi föreställer oss den offentliga sektorns behov av ostörda lägen. 

 Därefter och alltså mitt på listan finner vi den synnerligen heterogena konsult- och tjänstesektorn, 

vilken således förefaller hamna på ett genomsnitt för samtliga näringsgrenar. Sektorn verkar därmed 

tämligen oberoende av konfigurativt läge. Det är därför intressant att dela upp denna sektor mer i 

detalj för att se om det då kliver fram några undergrupper med tendenser åt något håll. 
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 Om vi väljer fyra huvudgrupper i denna sektor, en dit reklamare och grafiska formgivare hör som 

vi kanske kan kala marknadsförare, en för organisationskonsulter, en för tekniska konsulter och en 

för ekonomiska, framför allt revisorer, så grupperar de sig just i nämnda ordning med 

marknadsförare med ett integrationssnitt på 3,41, organisationskonsulter med 3,24, tekniska 

konsulter med 3,06 och revisorer med 2,87. 

 Här får man naturligtvis vara försiktig, men listan förefaller inte helt ologisk. Marknadsförare kan 

anses vara de som mest behöver vara med i vimlet och kanske också är mest medvetna om sin status. 

Det kan även organisationskonsulter tänkas vara, medan tekniska konsulter har lite lägre status och 

revisorer, i detta fall representerade av många mycket små firmor, kommer lägst. Samtidigt är risken 

stor för övertolkning här och vad som skulle behövas här är en närmare och mer kvalitativ analys av 

denna sektor. Det intressanta är att redan denna översiktliga analys antyder att något sådant skulle 

vara fruktbart. 

 Tillverkningssektorn följer strax efter, där den dominerande gruppen inom dessa stadsdelar 

handlar om förlag och tryckeriverksamhet. Inom sektorn är det svårt att urskilja några mönster utan 

slutsatsen måste bli att sektorn som helhet söker sig mot lokalt sämre integrerade lägen. Det 

förefaller uppenbart att det här handlar om konflikter mellan vad vi grovt kan kalla “hårda” och 

“mjuka” verksamheter där de hårda söker sig mot mindre integrerade lägen, där det rör sig mindre 

med människor. 

 En viktig poäng här är att vi förmodligen har olika sorter av avskilda lägen. Det är knappast så att 

barnomsorgen söker sig till samma avskilda lägen som arbetsställen som utför metallarbeten. Vi kan 

alltså se olika motiv för att söka sig till mindre integrerade lägen, vilket bör noteras. Samtidigt kan vi 

göra en skillnad mellan vård och omsorg respektive tillverkningssektorn i integrationshänseende. De 

må söka sig till liknande lägen när det gäller den lokala integrationen, men går vi till den globala 

visar det sig att tillverkningsindustrin kommer ganska högt, faktiskt på fjärde plats. 

Tillverkningsindustrin återfinns således globalt välintegrerad men lokalt dåligt integrerat, medan 

vård och omsorg är förhållandevis dåligt integrerade både globalt och lokalt. Det förefaller vara 

behovet av snabb tillgänglighet med fordon som är avgörande här, något som är betydligt viktigare 

för tillverkningssektorn än för vård och omsorg. 

 Sist på listan kommer bygg- respektive partihandelssektorn, vilka tydligt kan beskrivas som 

störande verksamheter och därför är hänvisade eller söker sig till mer segregerade lägen. 

  

6.4.4. Näringsgrenar var för sig i relation till integrationsvärden 
I ett sista steg, med ambitionen att försöka bli ytterliggare något mer finmaskiga i vår analys kan vi 

sortera näringssektorerna i underavdelningar och räkna ut medelvärdet för den lokala integrationen 

för dessa och sedan lista dem för att se om vi upptäcker något mönster eller någon inneboende logik i 

detta, vilket eventuellt kan ligga till grund för en kategorisering tvärs traditionella 

näringsgrensindelningar. 
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 När man läser igenom denna lista, vare sig på näringssektorsnivå eller på näringsgrensnivå, 

förefaller det inte finnas några direkt uppseendeväckande tendenser, snarare finns där en inre logik 

där de olika näringsgrenarna kommer ungefär i den ordning man förväntar sig. Exempelvis finns ett 

klart mönster där mer störande verksamheter har en låg genomsnittlig integration, och att 

näringsgrenar med stort behov av en direkt rumslig kontakt med sina kunder har en hög 

genomsnittlig integration. 

 Vi finner sex näringsgrenar med genomsnittliga lokala integrationsvärden över 4,0. Bland dessa 

återfinns fyra inom detaljhandeln, en inom offentlig sektor och en inom en specialkategori som 

handlar om arbetsställen med relation till bilar. För detaljhandelssektorn handlar det om 

näringsgrenar som apotek, el/TV/hushållsapparater, kläder och sprit. Att Apoteket och 

Systembolaget söker strategiska lägen verkar inte främmande (här bör dock noteras att antalet är 

mycket litet) inte heller att klädbutiker gör det. Att El/TV/hushållsapparater skulle göra det mer än 

annan detaljhandel verkar däremot inte självklart. Å andra sidan förefaller det inte konstigt att de 

hamnar högt och vi inte bör hårdra de relativt små variationerna i integration. 

 När det gäller offentlig sektor kan det först verka underligt att finna denna sektor så högt upp på 

listan. Men vi ser sedan att det handlar om administration, det vill säga centrala kontor, i det här 

fallet för polis och försäkringskassa bland annat, vilka det inte är så uppseendeväckande att återfinna 

i goda integrationslägen. När det gäller bilar handlar det om försäljning av bränsle, vilket också kan 

förväntas i goda integrationslägen. Dock kanske snarare i goda globala integrationslägen än lokala. 

 I gruppen mellan 3,5 och 4,0 finner vi 14 näringsgrenar, där fyra kommer från 

detaljhandelssektorn, två från hotell- och restaurangnäringarna, två från konsult/tjänstesektorn och 

två från post, bank och försäkring. Inget av detta är särskilt förvånande. I synnerhet om vi ser vilka 

näringsgrenar det är. Från detaljhandeln kommer här livsmedel, blommor, foto/optik och 

lås/nyckelservice, vilket alla är något vi känner igen från det lite större lokala centrat. När det gäller 

konsulter är det också karaktäristisk nog grafiska formgivare och kontorskonsulter, det vill säga 

konsulter som förefaller ha en relativt hög status. Intressant är också att här dyker den första 

näringsgrenen från de lite tyngre sektorerna upp. I förstone låter denna något märklig då det handlar 

om kanske det tyngsta byggsegmentet, nämligen vägar och anläggningar, men ser vi till vilka 

arbetsställen detta är så visar det sig samtliga fall handla om kontor för denna typ av verksamhet, 

exempelvis kontor för banverket vid Sundbybergs station. När det gäller offentlig sektor handlar det 

också just om verksamheterna sjukvård och tandvård vilka vi av serviceskäl tidigare antytt kan söka 

mer integrerade lägen. 

 

 

 
Näringssektor Näringsgren Global int. Lokal int.     Antal 

Detaljhandel Apotek .762 4.449 2 
Detaljhandel El/TV/Hush. app. .802 4.389 5 
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Bilar Bränsle .763 4.201 2 
Off sekt Administration .779 4.195 8 
Detaljhandel Kläder .791 4.11 6 
Detaljhandel Sprit .784 4.11 2 
Off sekt Sjukvård .782 3.906 6 
Bygg Vägar/anläggn .778 3.878 5 
Off sekt Tandvård .8 3.859 7 
Intr org Andra .771 3.717 5 
Post, bank, förs. Post .805 3.698 2 
Hotell o Rest Catering .772 3.689 3 
Hotell o Rest Restaurang .77 3.688 32 
Detaljhandel Blommor .798 3.645 3 
Post, bank, förs. Nätdrift .777 3.633 9 
Detaljhandel Livs .766 3.632 8 
Detaljhandel Foto/optik/ur .763 3.617 5 
Konsult Grafisk form .779 3.604 5 
Konsult Kontorsservice .759 3.597 4 
Detaljhandel Reparation/lås .778 3.56 5 
Konsult Reklam .776 3.406 6 
Tillverkning Verktyg .781 3.396 6 
Bygg Plåt/tak .794 3.35 5 
Tillverkning Tryckeri/grafisk .733 3.34 18 
Detaljhandel Dator/tele .762 3.315 6 
Tillverkning Förlag .773 3.285 13 
Post, bank, förs. Bank .76 3.268 4 
Konsult Lokalvård .744 3.265 5 
Konsult Företagsorg. .78 3.239 22 
Bygg El .753 3.211 12 
Partihandel Hushållsvaror .779 3.192 7 
Intr org Kyrkor .738 3.187 8 
Detaljhandel Sport/cykel .762 3.176 3 
Partihandel Teleprodukter .791 3.173 8 
Bilar Handel .801 3.147 5 
Off sekt Äldreomsorg .737 3.105 7 
Konsult Tekniska .742 3.063 20 
Off sekt Utbildning .779 3.058 7 
Tillverkning Medicinsk .759 3.053 7 
Detaljhandel Färg .716 3.028 3 
Bygg Snickare .76 2.965 4 
Bygg Målare .758 2.952 4 
Partihandel Möbler .709 2.895 3 
Partihandel Kontorsmaskiner .763 2.892 21 
Konsult Data .77 2.872 29 
Konsult Revisorer .746 2.87 7 
Bygg Bygg/Riv .722 2.851 11 
Partihandel Virke .735 2.806 4 
Partihandel El-artiklar .794 2.804 9 
Bilar Service .743 2.803 5 
Tillverkning Metall .761 2.784 11 
Tillverkning Elapparater .784 2.778 8 
Partihandel Maskiner .753 2.773 12 
Tillverkning Gummi/Plast .749 2.713 4 
Bygg VVS .725 2.637 16 
Off sekt Hemtjänst .707 2.61 7 
Partihandel Livsmedel .759 2.57 4 
Partihandel Med. utrustning .756 2.527 13 
Partihandel Kontorsförbr. Art. .746 2.526 3 
Partihandel Bränslen .73 2.495 2 
Off sekt Barnomsorg .714 2.436 11 
Tillverkning Kemisk .777 2.402 4 
Partihandel Mask. för industri .704 2.31 3 
Partihandel Mät- o prec. Instr. .728 2.225 6 
 

I mittensegmentet mellan integrationsvärden på 3,0 och 3,5 finner vi en större blandning. Här dyker 

flera näringsgrenar från tillverknings- och partihandelssektorerna upp för första gången. Men 

karaktäristisk nog med lite “lättare” inriktning. När det gäller partihandeln handlar det om 

hushållsvaror och datorprodukter och när det gäller tillverkning handlar det om förlag och tryckeri 
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respektive medicinsk tillverkning. Omvänt kan vi se hur det när det gäller detaljhandeln, som nu bara 

är representerad med tre näringsgrenar, karaktäristiskt nog handlar om lite mer “tunga” verksamheter 

som sport och cykel respektive färg. 

  I nästa grupp med integrationsvärden mellan 2,5 och 3,0 tar de tyngre sektorerna över allt mer 

och dessutom med vad vi kan se som tyngre näringsgrenar. Bland tillverkningsgrenarna finner vi nu 

metall och gummi/plast, medan partihandeln nu bland annat handlar om virke och maskiner. Vi 

finner här också en näringsgren inom den offentliga sektorn, nämligen hemtjänst, vilken inte 

förefaller i behov av särskilt tillgängliga lägen och dessutom inte har särskilt hög status. 

 I bottengruppen med integrationsvärden under 2,5 hittar vi slutligen främst partihandeln med 

sådana verksamheter som partihandel med bränslen och maskiner för industri. 

Tillverkningsrepresentanten handlar om så störande eller till och med farlig verksamhet som kemisk 

tillverkning. Paradoxalt nog hittar vi i denna grupp även barnomsorg men med största sannolikhet i 

andra slag av dåligt integrerade lägen än övriga enligt den logik vi redan diskuterat. 

 

6.4.5. Slutsatser 

Genom att gå ner på den nivå där vi kan urskilja varje arbetsställe inom stadsdelarna Centrala 

Sundbyberg, Lilla Alby och Mariehäll går det att ge varje arbetsställe ett integrationsvärde utifrån 

var de är belägna i vår syntax-modell över samma stadsdelar. Om vi sedan även karaktäriserar varje 

arbetsställe både utifrån vilken näringssektor och näringsgren10 det representerar kan vi räkna ut det 

genomsnittliga integrationsvärdet för arbetsställen inom respektive näringssektor och näringsgren. 

Därefter kan vi helt enkelt lista näringssektorer och näringsgrenar efter graden av integration. 

 Båda dessa listor förefaller ha en inneboende logik där man lite förenklat kan säga att hårda och 

störande näringsgrenar söker sig mot låga integrationsvärden och utåtriktade näringsgrenar med 

behov av direkt kundkontakt söker sig mot höga. Listan över näringssektorer ser ut så här: 

 

• Detaljhandel 
• Hotell/Restaurang 
• Post/Bank/Försäkring 
• Intresseorganisationer 
• Offentlig sektor 
• Konsult-/Tjänstesektor 
• Tillverkningssektor 
• Byggsektor 

                                                 
10 Vi är inte riktigt nere på näringsgrensnivå utan snarare något vi kan kalla grupper av näringsgrenar. 
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• Partihandel 
 

Även om vår studie rört sig på en mycket översiktlig statistisk nivå är det således tydligt att 

det finns klara mönster i hur näringslivet lokaliserar sig i förhållande till stadsmönstret. 

Ibland finns klara samband, ibland svagare tecken som behöver undersökas vidare. Det 

finns alltså all orsak att även beakta stadsmönstret som en betydelsefull influens och 

skapare av förutsättningar för näringslivet. Det gör stadsbyggandets rumsligt strukturella 

sida till något som i högre grad behöver lyftas fram i denna situation. Särskilt viktigt här är, 

vilket denna studie tydligt påvisar, att inte tala om näringslivet som en enda kategori. 

Näringslivet söker sig istället till ett brett spektrum av rumsliga situationer och ur 

planeringens perspektiv är det av stor vikt att tillhandahålla hela detta spektrum.
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7.  Diskussion 
 

 

7.1. Näringslivsrelevanta stadsbyggnadskategorier 

 

Den huvudsakliga slutsatsen är alltså att det finns en stark inre logik mellan lokaliseringen av olika 

näringsgrenar och konfigurativa lägen, vilket gäller så väl på sektorsnivå som näringsgrensnivå. 

 Vad det konfigurativa läget då handlar om är något som inte är direkt synligt i den enskilda 

platsen eftersom läge handlar om relationen mellan den enskilda platsen och andra platser och inte 

något hos den enskilda platsen i sig. Detta läge visar sig dock på den enskilda platsen indirekt genom 

att lägen genererar olika koncentrationer av människor i rörelse vid olika platser.11 Genom dessa kan 

man således lokalt på platsen få en signal om det konfigurativa läget för platsen. 

 Vad vi har är således en relation mellan olika platser där näringsverksamheter kan välja att 

lokalisera sig och varierande koncentration av människor i rörelse vid dessa platser. Det avgörande 

förefaller således vara om en viss verksamhet stämmer med den koncentration människor i rörelse 

som återfinns på en aktuell plats. Är, å ena sidan, en viss koncentration av människor i rörelse något 

positivt eller negativt för verksamheten, och å den andra, är verksamheten något positivt eller 

negativt för denna koncentration av människor i rörelse? Naturligtvis kan vi också tänka oss både 

verksamheter och människor i rörelse är indifferenta till varandra. 

 Om vi börjar med verksamheten så kan alltså höga koncentrationer av människor i rörelse 

antingen ses som en tillgång eller en störning. Som en tillgång upplevs den exempelvis för 

verksamheter med behov av en direkt rumslig relation till presumtiva kunder, såsom detaljhandeln. 

Men det kan också fungera som statushöjande eller ses som en arbetsmiljökvalitet, möjliga exempel 

på verksamheter för vilka detta kan värderas är till exempel värdepappershandeln respektive 

reklambyråer. 

 Som störning kan det däremot upplevas som för verksamheter som eftersträvar en lugn miljö, 

exempelvis barnomsorg. Men det kan också handla om verksamheter där man vill bygga upp en 

stark egen identitet och inte beblandas med andra för mycket. Detta gäller flera stora och 

självmedvetna företag som IBM. 

 Från människorna i rörelses sida kan en verksamhet naturligtvis också upplevas som en tillgång 

eller en störning. En tillgång kan vi säga att det gör när det upplevs som en service. Här är väl 

postkontoret det klassiska exemplet, där det inte handlat om spontankunder utan kunder som behöver 

söka upp det oavsett var det ligger. Posten kan då söka frekventerade lägen som en service mot sina 

                                                 
11 Det är naturligtvis inte bara stadsmönstrets konfiguration som genererar dessa koncentrationer, sådant 
som befolkningstätheter, markanvändning och olika former av attraktioner spelar också in. Det viktiga här 
är att se att även stadsmönstret har betydelse och på många sätt kanske en mer grundläggande betydelse 
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kunder men det är inte en nödvändighet för den egna verksamheten. Störande är uppenbart 

verksamheter som till exempel alstrar buller eller lukt, såsom delar av tillverkningsnäringarna, eller 

tung trafik, såsom partihandeln. 

 Det avgörande här förefaller således vara om det föreligger ett intresse av utbyte mellan 

verksamhet och omgivning. Vi skulle kunna karaktärisera vissa verksamheter som 

utbytesintresserade, såsom detaljhandeln, eller utbytesintressanta, såsom postkontoret. I linje med 

detta skulle de platser som är intressanta för sådana verksamheter kunna kallas utbytesplatser eller, 

beroende på rumslig utsträckning, utbytesstråk eller utbytesområden. 

 Vi kan då tala om olika grader av utbytesintresse när det gäller näringsverksamheter och 

utbytespotential när det gäller platser, stråk eller områden. Detta kan vara en grund för att börja 

urskilja spatialt relevanta näringslivskategorier och näringslivsrelevanta stadsbyggnadskategorier av 

det slag vi talat om. Vi har verksamheter med allt från inget till mycket stort utbytesintresse och 

platser, stråk och områden med ingen till mycket stor utbytespotential. 

 Men vi såg också att det fanns verksamheter som inte bara saknade intresse av utbyte utan som 

till och med undvek det. Likaså har vi platser, stråk eller områden som inte bara saknar utbytes-

potential utan där vi kan tänka oss att vi finner människor i rörelse som vill undvika utbyten. Dessa 

skulle vi tentativt kunna kalla verksamheter med olika grad av autonomi och likaså platser, stråk och 

områden med olika grad av autonomi. Vi har då även verksamheter med liten till stor autonomi och 

på motsvarande sätt platser, stråk eller områden med liten eller stor autonomi. 

 De här valda begreppen är definitivt inte vackra eller självklara. Men i denna studie var 

ambitionen endast att ta ett första steg. Förhoppningsvis kan de i fortsatta studier inspirera till 

preciseringar och ges mer välfunna benämningar. Nedan följer en kort diskussion om sådana möjliga 

framtida studier. 

  

 

 

7.2. Framtida studier 

 

Vissa tydliga samband föreligger således mellan stadsmönster och näringslivslokalisering, vilka går 

att fånga med syntaxmodellens konfigurativa beskrivningar. Samtidigt är det uppenbart att mycket 

annat spelar in, såsom bebyggelsetätheter, markanvändning och attraktionspunkter av olika slag. Det 

har visat sig inte helt lätt att skilja inverkan från dessa mer traditionella beskrivningar av staden från 

just stadsmönstrets betydelse i sammanhanget. För framtiden vore det därför intressant att göra en 

studie över ett mindre område och specifikt studera skillnader i dessa variablers inflytande. 

                                                                                                                                               
eftersom stadsmönstret är det enda som fångar helheten i vilken en plats ingår. Övriga variabler som de 
ovan handlar om lokala kvaliteter hos platsen i sig och dess näromgivning. 
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 Den aktuella studien har vidare arbetat på en översiktlig nivå och på många sätt påmint om en 

survey snarare än en fallstudie, titeln till trots. Vad som sökts har varit mönster och samband på en 

översiktlig statistisk nivå, vilket framför allt kan ses som en god förberedelse och inspirationskälla 

för framtida mer detaljerade studier. I sådana bör man naturligtvis bredda metodarsenalen för att 

även få med mer kvalitativa aspekter. Både breda enkäter och strategiska intervjuer med utvalda 

företagare skulle kunna öppna upp för en djupare förståelse för näringslivets preferenser när det 

gäller deras lokaliseringar. Något som även skulle stärka precisionen i tolkningen av de 

lokaliseringsmönster vi funnit i denna studie. 

 Ytterligare en begränsning i denna studie som kan kompletteras i framtiden är att den är gjord ur 

ett renodlat arkitekturforskningsperspektiv. Det vill säga att ambitionen har varit att specifikt försöka 

förstå bebyggelse och byggd forms betydelse i den aktuella frågeställningen. Frågan om näringslivets 

behov i staden är i sig naturligtvis mycket större och berör i hög grad andra forskningsfält som 

urbansociologi, urban ekonomi och kulturgeografi.  Den kunskap som finns inom dessa områden har 

i mycket liten grad kommit till tals här. Naturligtvis skulle sådan kunskap i hög grad kunna stärka 

även resultaten i denna studie och i vissa fall kanske även motsäga dem. Området synes därmed 

synnerligen gynnsamt för tvärvetenskapliga studier. 

 Som grund för sådana studier är det dock nödvändigt för arkitekturforskningen att utveckla 

metoder och kunskaper som urskiljer bebyggelse och byggd forms betydelse för frågeställningen, 

något som denna studie haft ambitionen att bidra till. 
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