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SAMMANFATTNING 
Stadsplaneringen har under de senaste decennierna i Europa i hög grad handlat om förtätning. 
Denna strategi, som har fått uppenbara konsekvenser städernas grönområden och friytor, har 
bland annat benämnts “bygg staden inåt” eller “stadsläkning”. Förtätningarna har dock ofta lett 
till låsningar i planeringsprocessen som konflikter mellan exploatörer och lokala NIMBY-
grupper med starkt socialt kapital, särskilt när det gäller grönyteexploatering. Avhandlingen 
föreslår nya mått för att förstå hur stadsstrukturen skapar friytetillgång och tillgänglighet, men 
också för att undersöka friytornas besöksfrekvens och intressenttryck. 
 En historisk genomgång visar att den moderna stadsplaneringen med början från 
mitten av 1800-talet har handlat mycket om motsättningen mellan ”tätt” och ”grönt” och har 
för att hantera denna motsättning utvecklat och använt mått och normer för friytetillgång. 
Sedan 1960-talet har svensk stadsplanering skapat allt större mått- och normsystem, som trots 
normdebatten 1972-73 lever än idag. Sammanfattningsvis har normerna varit av två typer, 
antingen hanterar de tätheten, t.ex. friyta/inv inom ett område, eller tillgängligheten, definierat som 
max-avstånd till minsta friytestorlek. Planeringspraktiken har huvudsakligen analyserat friytea-
real och värden för sig. Skillnaden mellan bruksvärde och icke-bruksvärde (t.ex. det ”ekologis-
ka”) har inte alltid varit klar. I avhandlingen introduceras nya sätt att integrera bruksvärde 
(sociotop) och orienterbarhet (axiallinjer) i nya mått på friytetillgång.  En ny GIS-applikation 
”The Place Syntax Tool” (PST), som utvecklades inom forskningsprojektet, gör det möjligt att 
beräkna den ’topologiska’ tillgången och tillgängligheten, d.v.s. att räkna tillgången från alla 
platser (adresser) inom ett område. På så sätt hanteras det som man inom GIS-forskning kallar 
”The Modified Area Unit Problem” (MAUP).   
 En enkätundersökning från 2001 (TEMO) visar att invånarna i vissa innerstadsstads-
delar upplever mindre brist på parker och naturområden än vissa ”gröna” förorter. Detta an-
märkningsvärda resultat korrelerades med nya mått och gängse mått- och normsystem i tio 
stadstypshomogena områden (100 ha vardera) inom Stockholms stad. Det visade sig att ett nytt 
friytetillgångsmått, som tar hänsyn till räckvidd (1000 m), orienterbarhet (axiallinjer), friyteareal och 
antalet bruksvärden (sociotop) korrelerade bättre med enkätundersökningen (R2=0,75 p<0,001) 
än något annat gängse mått eller norm. GIS-analysen visar att innerstadens rutnätslika stads-
struktur, t.ex. Östemalm, med definierade parker sammankopplade av gröna esplanader distri-
buerar grönområdena effektivare än den uppbrutna stadsstrukturen och de segregerade grön-
områdena i framförallt stadsområdena från efterkrigstiden, t.ex. Rågsved.  
 Andra analyser bekräftar att axiallinjen vekar fånga rörelser till och inom friytestruktu-
ren väsentligt bättre än gängs metriska avståndsmått. Korrelation fanns mellan observerade 
gångtrafikflöden och topologisk befolkningstillgänglighet (Södermalm dij=3, R2=0,682, 
p<0,001; Högdalen dij=6, R2=0,442, p<0,001). Samband fanns också mellan enkätfrågan ”Hur 
ofta besöker du ditt favoritgrönområde?” (USK 2002) och axialstegsavstånd till grönområden 
(R2=0,77, p=0,018). Dessa resultat kan också förklaras av rumsintegrationsanalysen (Space 
syntax-mått) som visar att kvartersstadens grönområden är mer integrerade i stadsstrukturen än 
efterkrigstidens ”modernistiska” bebyggelse. Detta betyder att orienterbarhet verkar ha en 
avgörande betydelse för om och hur ofta människor besöker stadens friytor och grönområden.  
 Följaktligen skulle bättre mått på friytetillgång kunna öppna för nya lösningar av 
förtätningskonflikter men även ett effektivare och rättvisare stadsbyggande, framförallt genom 
att ändra den allmänna uppfattningen om friytor och ”natur” från skyddsobjekt till utveck-
lingsmöjlighet.    
  
 
Ämnesord: grönstruktur, parker, friytetillgång, tillgänglighetsmått, place syntax, space syntax, 
stadsplanering, stadsbyggnad, landskapsplanering, urbanmorfologi, förtätning  
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ABSTRACT 
The prevailing urban planning strategy in the 21st century in many European cities is urbanisa-
tion by densification. The strategy, which has obvious consequences for green and open space, 
has commonly been described as “Compact city” or “Smart growth”. Densification has mainly 
been initiated by large building companies, often in conflict with local lobby groups with 
strong social capital. This has frequently led to deadlocks in planning, especially concerning 
green space exploitation. This paper suggests new tools for understanding and measuring how 
urban structuring affects open space accessibility, not only because urban structure distributes 
open space to people, it also creates users and stakeholders. 
 Since the 1950:s Swedish urban planning has been led by normative open space 
guidelines developed by research and national ministries, guidelines that are still present but 
has lost in power. Generally these guidelines are based on either density, i.e. sqm green 
space/person within a defined area, or range, i.e. maximum metric distance to a minimum park 
size. Planning practice has essentially dealt with size and qualities, often confusing, in micro 
economic terms, use value and non-use value (e.g. the “ecological”). This paper introduces new 
ways of integrating use value (sociotop) and orientation (axial lines) into new measures of open space 
accessibility. A new GIS-application “The Place Syntax Tool” (PST), developed within the 
research project, makes it possible to calculate the ‘topological’ open space accessibility from 
every place (address or plot) in an urban area, current or planned. ‘Topological’ accessibility 
analyses handles the “modified area unit problem” (MAUP) discussed in geography. 
 A questionnaire from 2001 (TEMO) states that, citizens in some dense inner-city-
districts experience higher park and nature accessibility than in some low-density “green” sub-
urbs in Stockholm. This peculiar result was the starting point of testing old and new measures 
in ten different city districts, using PST. The conclusion is that a new measure, which take 
range, orientation, green space size and number of use values into account, correlates consid-
erably better to the questionnaire (R2=0,75 p<0,001), than any conventional measures. It 
shows that the 19th century “deformed” inner city grid with defined urban parks connected by 
green boulevards more effectively distributes open space to many citizens compared with the 
“interrupted” grid and segregated green structure of the post war “modernist” suburbs.  
 Another finding is that axial lines seem to capture movement to and within open 
space better than any metric measure. Correlation was found when comparing observed pedes-
trian flow and calculated population accessibility (Södermalm dij=3, R2=0,682, p<0,001; Hög-
dalen dij=6, R2=0,442, p<0,001). Correlation was also found when comparing a questionnaire 
asking “How often do you go to your favourite green area?” (USK 2002) and axial line distance 
between all addresses in the study areas and the closest green area (R2=0,77, p=0,018). These 
results can also be explained by the Space syntax integration analysis which shows that the 
green spaces in the inner city grid is much more integrated than in the post war suburbs. This 
means that orientation plays a big part in determining if, and how often people visit open 
spaces.  
 Consequently, better measures could promote understanding of open space planning 
as an asset to city development, help overcome the deadlock in densification planning and 
change the common opinion of open space and “green” from a static to a dynamic urban 
entity.  
 
 
Keywords: open space, green structure, urban parks, urban morphology, accessibility measure, 
place syntax, space syntax, urban planning, landscape planning, smart growth

 



Förord  
 
*rrrrrrrr* – Ja, hallå? – Hej, det är jag. Var är du?...  
 
Detta skulle jag vilja påstå är den absolut vanligaste inledningen på ett mobilte-
lefonsamtal idag 2005. Det som skulle bli det gränslösa informationssamhället 
har blivit en värld där det är än viktigare var man faktiskt är. Hur än vi vill ha 
den oändliga friheten så sätter stadens fysiska struktur gränser för hur vi kan 
gå, men också vad vi kan bygga. I expanderande städer förtätas hela tiden 
rummet mellan husen. Utan precisa livsvärldsmått lämnas stadens utveckling 
till godtycke och maktspel, vilket riskerar leda till ineffektivitet och orättvisa.  
 
Dessa insikter, som är något slags filosofiskt fundament i avhandlingen, har jag 
utvecklat i dialog i första hand med två mentorer. Insikterna om platser, om 
stadslandskapet och förtätningsverkligheten fann jag tillsammans med Anders 
Sandberg på Stadsbyggnadskontoret. Anders erfarenhet och vårt gemensamma 
arbete med Stockholms sociotopkarta gav mig en ofattbar start i yrkeslivet. 
Insikten om staden, dess fysiska struktur, sociala och ekonomiska processer har 
jag utvecklad tillsammans med Lars Marcus inom vårt gemensamma forsk-
ningsprojekt på Arkitekturskolan. I balansen mellan stor frihet under ansvar 
och knivskarp kritik och analys har Lars som huvudhandledare börjat göra en 
forskare av mig. Utan den långa tid som Anders och Lars har gett mig hade jag 
aldrig kommit så långt i mina funderingar, och framförallt aldrig vågat gå så 
långt. 
 
Under arbetets gång har självklart många andra bistått mig med kritik och kun-
skap. Ulla Berglund och Jesper Steen som biträdande handledare och Anders 
Karlström har stött med sina specialistkunskaper. Stort tack vill jag också ge 
mina opponenter Vania Ceccato och Patrik Grahn som har satt sig in i det 
omfattande materialet. Som doktorand får man särskild empatisk hjälp av dok-
torandkollegor. Till stor hjälp har varit Daniel Koch, Johanna Wiklander, Mag-
nus Blombergsson, och Henrik Markhede vid vår forskargrupp Spatial analys, 
samt Ilinca Benson, Martin Bucht, Marcus Adolphson och Hans Rullgård.  
 
Andra forskare som varit bollplank och stor inspiration under arbetets gång 
har varit Sven-Ove Hansson, Hans Lind, Per Näsman, Gunilla Lindholm, Ma-
ria Nordström, Elisabeth Lilja, Björn Malbert, Elisabeth Lundgren-Alm, Ab-
della Abarkan och Johan Rådberg. Jag vill också rikta ett speciellt tack till alla 
forskare inom de transeuropeiska nätverken GREENSCOM och COST C11. I 
övrigt vill jag tacka Fredrik Bonde och Tom Teiler på Lantbrukarnas riksför-
bund, samt alla mina tidigare arbetskollegor på Sweco/FFNS, stadsbyggnads-
kontorets strategiska avdelning, gatu- och fastighetskontorets parkavdelningar 
och Östermalms stadsdelsförvaltning.  
 
Slutligen vill jag tacka mina föräldrar och alldeles speciellt Sofia som ställt upp 
och diskuterat och korrekturläst allt. Vad skulle jag göra utan er. 

 



Inledning och frågeställningar 

Inledning 
 

”Ståhle har i ett arbete med Stockholms parkprogram på stadsbyggnadskontoret gjort en kar-
ta över Stockholmares önskemål och viljor vad gäller grönytor, en sociotopkarta som bygger på 
20 enkätundersökningar. Kartan visar att stockholmare inom 200 meter vill ha tillgång till 
en grön oas, möjlighet till lek, kunna sitta i solen och lugn och ro. Inom 500 meter vill vi ha 
exempelvis folkliv och picknickplatser. En kilometer kan vi tänka oss att färdas för att hitta 
skog och bad. Kommer någon att lyssna på stockholmaren eller avfärdas hennes synpunkter 
som NIMBY-effekt (Not in my backyard) och oprofessionell brist på insikt i nödvändighet 
att förtäta?” Nina Gunne (Arkitekten 2002:5) 

 
Citatet ovan avslöjar att jag i högsta grad varit del av den planeringstradition 
och debatt som jag på olika sätt vill kritisera och fördjupa i denna avhandling. 
Således är det både en självrannsakan och en rannsakan av det rådande kun-
skapsläget inom planeringspraktik och forskning som jag tänker avhandla. 
Ämnet är i korthet: mått på friytetillgång. Det kan först tyckas smalt i ett stadspla-
neringsperspektiv där man i många fall vill diskutera och analysera ”helheten”. 
Men, det jag förhoppningsvis kommer att visa är att detta ämne är en stor, 
kanske avgörande, samhällsfråga för stadsplaneringen. Friytor, till vilket jag 
räknar all obebyggd mark som kan bebyggas (d.v.s. natur, parker, gårdar, torg 
m.m. men inte gator och vägar), har haft en avgörande roll i stadsbyggnadshi-
storien, som skapare av både stadsutveckling och stadsbevarande. Under min 
tid som landskapsarkitekt vid Stockholms stadsbyggnadskontor har jag på nära 
håll kunnat följa den samtida stadsplaneringen och möjligheterna att integrera 
friytor och parker i planeringsprocessen och i stadslandskapet självt.  
 
Om man beskriver det filosofiskt kan man säga att – i början var friyta. Den 
kom sedan att styckas i tomter och delas upp av byggnader och vägar. Utan att 
berätta hela stadsbyggnadshistorien (som alltför ofta drabbar en doktorand) vill 
jag kort beskriva det stadslandskap som jag själv arbetat med i praktiken och 
som jag har ägnat två år att analysera inom ramen för denna avhandling. 
Stockholms innerstad, där jag för övrigt själv är uppväxt, ser i stort ut som den 
traditionella europeiska staden med kvarter, gator och parker. Det som gör 
innerstaden unik från ett europeiskt perspektiv är det dramatiska sprickdals-
landskap som delar in innerstaden i bebyggelseöar åtskilda av öppna fjärdar. 
Man kan säga att det är en skärgård av stadsdelar, vilket på sitt sätt också är en 
beskrivning av ytterstadens landskap. Det som skiljer stadsdelarna åt här är 
dock inte vatten utan breda gröna stråk och trafikleder.   
 
Detta stadslandskap är i hög grad resultatet av stadsplanering. Det som också 
gör Stockholm så unikt är följaktligen att det är så väl planerat. Både innerstad 
och ytterstad har noga formats efter detaljerade stadsplaner, från 1300-talets 
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Gamla stan till 2000-talets Hammarby sjöstad. Föreskrifterna har skilt men 
’planen’ på kartan har alltid funnits, där ’planen’ i huvudsak har delat in marken 
i privat tomt och allmän mark, bebyggt och friyta. Från att Stockholm har ex-
panderat över landsbygden i mer än 700 år har man nu kommit till en punkt 
där man börjar se tillbaka, och tänka efter. Vad är det vi byggt? Hur är det att 
leva i detta stadslandskap? I Stockholms översiktplan från 1999 presenterar 
man nu strategin ”Bygg staden inåt”. I Stockholm regionplan från 2001 är stra-
tegin att bygga inom några viktiga regionala stadskärnor. Punktvis förtätning är 
nutidens stadsbyggande. Det landskap som vi idag har att planera i är således i 
huvudsak ett redan urbaniserat landskap, och detta har lett till en ny sorts 
stadsdebatt.  
 

”Offra inte våra grönytor - Den politiska majoriteten i Stockholm har lovat börja bygga 20 000 
nya bostäder under innevarande mandatperiod. För att ge plats åt en del av dessa bostäder försöker 
man nu, med ’butiksdöd’ som argument, få Kärrtorpsborna att acceptera att man måste bygga bort 
i stort sett alla grönytor i stadsdelen. Även ett stort skogsparti i Nackareservatet [ej naturreservat 
juridiskt sett 2004], mellan Kärrtorps idrottsplats och Bagarmossen kan man tänka sig att sköv-
la. Detta blir följden om man fördubblar invånarantalet i Kärrtorp, som man tänkt. Byggs fler bo-
städer blir det ”liv i Kärrtorps centrum”, menar man i projektet ”Kärrtorps framtid”. Sambandet 
tror jag inte är så enkelt. Årsta till exempel har drygt fyra gånger så många invånare som Kärr-
torp men har trots detta ett centrum som är lika ’dött’ som Kärrtorps. Jag tror att den främsta or-
saken till ’butiksdöden’ är att småbutikerna konkurreras ut av alla gallerior och stormarknader 
som på senare år vuxit upp, Globengallerian, Sickla stormarknad och så vidare. Visst behövs det 
bostäder, men offra inte värdefulla grönytor! Många av oss som bor i området har valt att bo här, 
just på grund av grönskan mellan husen och närheten till skogen.” Claes Ögren, Läsarnas DN 
25/3 2004 

 
Citatet, debattinlägget ovan, karaktäriserar förtätningens retorik: Byggt kontra 
grönt. Urbant kontra suburbant. Tätt kontra glest. Serviceutbud kontra gröny-
tetillgång. Dagsläge kontra förändring. Jag upplever att det är dessa motsätt-
ningar som i hög grad karaktäriserar dagens stadsplanering. Framförallt mot-
sättningen ”tätt” eller ”grön” är något som följt mig i hela mitt yrkesverksam-
ma liv och den kommer nog aldrig lämna skrivbordet så länge jag kommer att 
arbeta med och studera stadsplanering. T.o.m. filosofen och urbanteoretikern 
Lefebvre (1985) menar att det finns en stark motsättning mellan ”rätten till 
naturen” och ”rätten till staden”. Han menar att anspråken på naturen, längtan 
att få njuta av den avleder från rätten till staden. Min fråga var som praktiker 
och är nu som forskare att utreda huruvida denna motsättning verkligen är så 
giltig som många får det att verka. 
 
I stadsplaneringsdebatten är det tydligt hur förtätningsförespråkare, ofta kalla-
de ”urbanister”, gärna undviker att tala om friytor eller grönska, eller så är de 
generellt nedvärderande. I Sverige har Färgfabrikens seminarium och bok 
Stockholm at Large (2004) med arkitekt Ola Anderson i spetsen konsekvent 
påpekat täthetens betydelse för stadens utveckling, som stående i konflikt mot 
det gröna, framförallt Stockholms regionala grönstruktur ”de gröna kilarna”.1  

                                                 
1 Se också artikeln ” Stockholms uppgift är att vara den stora staden” av Ola Andersson, Svenska Dag-
bladet 28/10 2001, samt mitt svar ”Urbanitet uppstår i mellanrummen”, Svenska Dagbladet 5/11 2001. 
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Inom svensk stadsbyggnadsforskning har t.ex. Mats Reneland (1993) påvisat 
ett samband mellan ”avståndet till service och inslaget av grönytor”, genom 
GIS-analys av 45 svenska städer (Stockholmsregionen undantagen). Ju mer 
grönyta desto mindre servicetillgång, lyder slutsatsen. I England har debatten 
varit hård, framförallt om Londons Greenbelt. Stadsforskarna Rudlin och Falk 
(2000) ifrågasätter den starka ställning som grönskan haft i det engelska stads-
byggandet. De menar att grönområdenas nackdel är att de minskar stadens 
täthet. Arbetsgruppen The Urban Task Forces rapport ”Towards an Urban 
Renaissence” (1999) framhåller i samma anda fördelarna med en förtätning och 
hård kompaktering av staden. I Holland har Rem Koolhaas (1995) och 
MVRDV i boken FARMAX (1998) varit tongivande för en stark kompaktering 
av staden. I U.S.A. har den s.k. New Urbanism-rörelsen fått stor uppmärksam-
het för sina planeringsprinciper som eftersträvar den täta stadens liv och rörel-
ser. I deras skrifter finns litet om parker och grönska.  
 
Det som främst drivit täthetsförespråkarna är det fenomen som benämnts ur-
ban sprawl. Begreppet kommer från U.S.A. och har använts för att beskriva den 
okontrollerade stadsutglesningen i amerikanska förorter. Den beskriver den s.k. 
doughnut-effekten som uppstår i många amerikanska städer innebär att stadens 
centrum töms på boende. Den svenska stadsforskaren Inger Bergström beskri-
ver drivkrafterna bakom sprawl som 1) det trygga familjelivet, 2) platslöshetens 
frihet, 3) fritt komsumtionsbeteende, 4) konsumentkapital, 5) standardisering 
av boende, arbetande, fritid etc. Om detta har bl.a. arkitekturteoretikerna Ven-
turi-Scott Brown (Learning from Las Vegas, 1972) och Joel Garreau (Edge city, 
1991) också skrivit. En uppenbar drivkraft som inte Berglund diskuterar är 
längtan efter ett liv i ljus, luft och grönska.  
 
Urbanisterna i Sverige, med Stadsmiljörådets ordförande Lousie Nyström i 
spetsen, har framförallt kritiserat sprawl för att det skapar bilberoende och seg-
regation med allt vad det innebär av orättvisor, luftföroreningar, fetma, isole-
ring och otrygghet. 1990 kom EU-rapporten ”The Green Paper on the Urban 
Environment”, som hävdade att hög täthet och ekologisk (hälsomässig) håll-
barhet var förenliga. Resonemanget tog bl.a. stöd i Newman & Kenworthys 
numer klassiska studier av sambanden mellan befolkningstäthet och bensinför-
brukning. Pia Westfords (1999) genomgång av de senaste årens förtätningsstu-
dier visar dock att det inte finns några enkla samband mellan täthet å ena sidan 
och transportbehov och resvanor å andra sidan, vilket ifrågasätter förtätning 
som miljöstrategi, men också de uttalade miljökonsekvenserna av sprawl.  
 
Varför blir då städer täta? Nationalekonomen Åke Andersson (1998) menar att 
stadens täthet ökar i sig själv efterfrågan på kontors- och bostadsyta samtidigt 
som markpriserna och markkonkurrensen ökar. Detta är en slags täthetsspiral 
som gör städer tätast i centrum för att det där också är närmare till allt annat i 
staden, service, arbete, kultur, grannar osv. Här finns dock ett ’men’, som bl.a. 
stadsbyggnadsforskaren Johan Rådberg (1988) har påpekat. Högre täthet inne-
bär endast högre attraktivitet om en god livsmiljö kan upprätthållas. En stad 
kan inte bli hur tät som helst eftersom stadens utemiljö, dess friytor, i hög grad 
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möjliggör ett drägligt, gott, spännande eller bärkraftigt stadsliv. Vi kan tydligt se 
att storstäder som har parker, också har boende (barnfamiljer) i city, t.ex. 
Stockholm, London, Paris och New York emedan städer utan parker som Aten 
och Detroit har få boende i centrum. När stadens centrum blir för tät och för-
orenad flyttar de som har råd ut på landet, vilket följaktligen lett till segrega-
tion. Det är uppenbart i hög grad mot detta faktum som modernitetens stads-
byggnadsdoktriner formulerades, från Baron Haussmann och Raymond Un-
win, via Le Corbusier och Walter Gropius, till New Urbanism och Rem Kool-
haas.  
 
Anledningen till att doktrinerna har fått sådant genomslag och som idéer lever 
än idag, är sannolikt just därför att man lyckats formulera hur tätt och grönt 
kan samexistera för att skapa stadsattraktivitet. Ett av de första och mest slåen-
de exemplen är Ebenezer Howards diagram i boken ”Garden cities of to-
morrow” (1945) där town-country är den sköna föreningen mellan stad (tätt) 
och land (grönt). Doktrinerna visade på möjligheterna, avvisade dem inte, likt 
arkitekten Richard Rogers och ekonomen Richard Burnett (2000) som hävdar: 
”Density has little to do with overcrowding or town cramming. It has everything to do with 
design of the environment.” På liknande sätt resonerar de holländska arkitekterna 
Xaveer De Geyter Architects (2002) i boken ”After sprawl”. Sprawl hanteras 
främst genom förtätning och samtidig satsning på de offentliga mellanrummen. 
Det norska forskningsprojektet ”Fortettning med kvalitet” (1997) konstaterar 
dock att kraven på friytors utformning ökar i förtätade stadsmiljöer, och att det 
finns gränser för hur tätt man kan bygga och vad utformning kan skapa.  
 
Vad har man då diskuterat för lösningar på stadens friytestruktur? 1985 tillsatte 
Ronald Reagan en kommission som skulle utreda amerikanernas behov och 
förutsättningar för utomhusrekreation, vilket blev rapporten ”Amerikan Out-
doors” (1987). Ett förslag som framfördes i rapporten, med inspiration från 
Fredrik Law Olmsteds idéer, var att hela landet skulle genomkorsas av ett nät 
av gröna stråk, s.k. greenways. Denna idé med gröna stråk genom staden finns 
också hos Haussmanns planer för Paris, och därefter i Albert Lindhagens es-
planadsystem för Stockholm. Lindhagen uttrycker tydligt hur täthet och gröns-
ka kan samexistera, och hur parker ska finnas i ”hvars och ens mans väg”. 
”Här rivs för att få ljus och luft” lyder Strindbergs kända dikt om esplanadsy-
stemet. Men rivningarna gav också möjlighet till högre exploateringsgrad. 
Stadsträdgårdsmästare Holger Blom nytolkade Olmsteds parkplaneringsidéer, 
om greenways och ”emerald neclases” (gröna bälten) runt bostadsområden och 
tillämpade dem i Stockholms stadsplanering under 1940-70-talen. I Bloms 
parkprogram från 1946, som delvis integrerades i Generalplan 52, finns ett 
uttalat mål om ett ”sammanhållande parknät” genom staden. Ett modernare 
exempel är Rem Koolhaas stadsplan för staden Melun-Senart i Frankrike 
(1995) som faktiskt bygger på en liknande princip. Koolhaas menar mer radi-
kalt att friytestrukturen (the void) är det som bör ge ramar åt stadsbyggandet.   
 
Hur har man då hanterat parker och friytor i Stockholms stadsplanering under 
det senaste decenniet? Tittar vi på Stockholms översiktsplan så hittar vi en 
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relativt konservativ hållning. Översiktsplanen säger ”Stockholms gröna struk-
tur består”. Man har således ingen strategi för hur ny grönstruktur bör utveck-
las. Detta är en strategi som kan riskera att få följande negativa effekter. 1) 
Parkfattiga stadsdelar som t.ex. Rinkeby och Norrmalm får inte nya grönytor. 
2) Oanvända grönytor längs vägar och motorleder hindras att bebyggas trots 
att de är strategiska lägen för kontor och verksamhetslokaler. 3) En dyr grön-
struktur stigmatiseras. Möjligheten att utveckla nya och bättre parker och torg 
rum hämmas då strukturen av grönytor ligger fast. 4) Centralt lokaliserade 
stadsdelar som har mycket grönytor som t.ex. Bromma och Årsta hindras från 
att utveckla en blandad stad samt blir själva hinder för stadens växande och 
utveckling. I den praktiska detaljplaneringen kan jag konstatera att översikts-
planens strategi har bidragit till exploatering av överdimensionerade parker-
ingsplatser och vägar men också bollplaner och skolgårdar, där det senare mås-
te betraktas som högst problematiskt.   
 
Orsakerna till denna reträtt i friytefrågan, misstro till möjligheterna att planera 
för tätt och grönt, hävdar jag är två. Den första är miljörörelsens starka fram-
marsch inom planeringsteorin och praktiken. En miljörörelse som allt som 
oftast presenterar sig som ”grön”. Det har varit naturligt för denna rörelse att 
”slå vakt om det gröna”, om grönområden och ”natur”, framförallt för den 
”biologiska mångfaldens” skull. Det senare konceptet har också fått allt större 
plats i den svenska myndighetspraktiken och i lagstiftningen. Den andra orsa-
ken benämns ofta NIMBY-effekten (Not-In-My-BackYard), vilket åsyftar den 
lokala motståndsrörelse som nästan undantagslöst skapas då ett nytt byggpro-
jekt är på gång. Storleken på NIMBY-effekten torde avgöras av stadsbornas 
förmåga att organisera sig, vilket kan beskrivas med det s.k. sociala kapitalet. 
Detta kapital är generellt högre i väl bemedlade stadsdelar, ofta med högre val-
deltagande. I Utrednings- och statistikkontorets enkätundersökning från 2002 
bekräftas detta. 78 % av Stockholmarna ställer sig positiva till att fler bostäder 
byggs i staden, men 64 % tycker att det kan byggas i den egna stadsdelen. Om-
råden dominerade av ”miljonprogram” som Rinkeby, Skärholmen och Vantör 
är mer tillåtande än Östermalm och framförallt Södermalm. Hur skall då plane-
rarna hantera denna komplexa planeringssituation som också allt mer dikteras 
av bygg- och fastighetsmarknaden? Kan vi lära oss något av den amerikanska 
situationen? 
 
Den amerikanska statsvetaren Anne Peterson konstaterar (2002) i sina under-
sökningar av amerikanska städer att tillgången på parker avgörs dels av det 
sociala kapitalet, som nämnts, men också av styrkan hos offentliga planerings-
förvaltningar. Finns det en stark planeringsförvaltning med medel och analys-
redskap så kommer distributionen av parker ske mer effektivt och rättvist. Sve-
rige har, till skillnad från U.S.A., en lång tradition av offentligt styrt stads- och 
parkbyggande. Olika typer av normer har sedan sekelskiftet bestämt hur friyte-
strukturen ska dimensioneras för att bästa stadsstruktur ska uppnås. På 1960-
talet började normsystemen utvecklades ordentligt. Trots ett allt mer avreglerat 
byggande så lever normsystemen kvar inom viss kommunal planeringspraktik 
(t.ex. Malmö grönplan). Inom EU försöker man nu skapa nya normer. Organi-
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sationerna English nature och NRPA i U.S.A. bedriver också opinionsbildning 
för nya normsystem.  
 
Vad står då dessa normsystem för? Vem gäller de? Har de prövats vetenskap-
ligt eller bygger de bara på praktisk planeringserfarenhet? Av min historiska 
mått- och normgenomgång är det tydligt att stadsplaneringen sällan varit utan 
mått och normer. De har snarare bytt beteckningar (norm, indikator, råd, rikt-
linjer etc.) och huvudmän (stat, kommun, intresseföreningar, lokala lobbygrup-
per etc.). Bakgrunden till min frågeställning är således denna: Staden står under 
ett ständigt förtätningstryck. Därför behöver staden planeras bl.a. med ut-
gångspunkt från att lösa motsättningen ”tätt” och ”grönt”. Ett kraftfullt sätt att 
förstå och hantera motsättningen är mått och normer, annars kan bedömningar 
hamna i godtycke och riskera leda till ineffektivitet och orättvisa. Frågan är då 
om historiska och samtida använda mått och normer för friytetillgång egentli-
gen mäter.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med min avhandling är att problematisera och utreda huruvida det går 
att mäta tillgång på friytor, parker och grönområden, samt hur det med nya 
teorier och mått går att nyansera den uppenbart bedrägliga motsättningen 
”tätt” eller ”grönt”. Stadens friytor som samhällsvetenskaplig, statsvetenskaplig 
och samhällsekonomisk fråga vill jag också hävda är mycket lite utrett i ett 
svensk perspektiv. Det finns mycket forskning om utemiljöns sociala och häl-
somässiga betydelse, och det finns mycket samhällsvetenskaplig stadsplane-
ringsforskning, men få har studerat gränssnittet där emellan. Denna avhandling 
är därav ett sorts svar på Boverkets önskan om att: ”De samhällsekonomiska 
konsekvenserna bör belysas om åtgärder inte vidtas i kommunerna för att bi-
behålla och utveckla den gröna strukturen och dess olika funktioner i den 
byggda miljön. […] Planeringsmodeller för tätorternas strukturer för grön- och 
vattenområden är ett angeläget utvecklingsområde. Metoder behöver utvecklas 
för beskrivning och analys av funktioner och värden, samt att utvärdera konse-
kvenser av olika planeringsalternativ.”2

 
Avhandlingen drivs av i huvudsak två frågeställningar, den första är kritisk och 
den andra mer konstruktiv. Dessa formuleras enligt följande. 
 

1) Hur har begrepp och mått för friytetillgång formulerats och använts i 
en stadsplaneringshistorisk kontext och vad är det som egentligen 
mäts?  

2) Hur kan nya mått för friytetillgång formuleras utifrån samtida forskning 
och vad kan dessa mått mäta? 

 
Den första frågan utreds genom en historisk genomgång av mått och normer 

                                                 
2 Boverket 1999b s. 59 
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för friytetillgång. Den andra frågan utreds genom en teoretisk genomgång av 
samtida samhällsekonomi och arkitekturteori som är av relevanta för friytor 
och urbanmorfologi. Gamla och nya mått prövas och jämförs i ett stort antal 
empiriska undersökningar. 
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Metoder och centrala begrepp 
Här redovisas och diskuteras de vetenskapliga förhållningssätt som genomsyrar 
avhandlingen samt karaktäristiken hos de forskningsmetoder och tillvägagångs-
sätt som jag använt. Slutligen diskuteras avhandlingens centrala begrepp: friyta, 
tillgång, mått, norm, rättvisa och effektivitet. 

Forskningsmetoder och tillvägagångssätt 

Vetenskaplighet 

Denna avhandling har ett i huvudsak samhällsvetenskapligt angreppssätt och 
ansluter sig till den samhällsvetenskapliga sidan av planeringsteori och urban-
morfologi. Samhällsvetenskapen har de senaste decennierna genomgått föränd-
ringar mot större mångfald i metoder och med betoning på ett kritiskt förhåll-
ningssätt, vilket återspeglas även i mitt arbete.   

Kritisk teori och kritisk realism  

Inom samhällsvetenskaplig metod dominerar allt mer ett kritiskt synsätt, som 
härrör dels från s.k. kritisk teori och dels från olika former av postmodern teo-
ri.3 Skillnaden och debatten dem emellan är högst aktuell och mångfacetterad. 
Utifrån Alvesson och Deetz4 beskrivningar och jämförelser är den kritiska teo-
rin, som emanerar från Frankfurtskolan (Weber, Adorno, Habermas m.fl.), den 
forskningsfilosofi som genomsyrar denna avhandling. Det är en teori som i vid 
mening innebär ”en i grunden kritisk eller radikal hållning till det nutida sam-
hället” och som undersöker ”exploatering, dominans och asymmetriska makt-
relationer (i klass- kön- och statustermer)”. Den kritiska teorin fokuserar på 
falskt medvetande, konsensus, och normaliseringar som skapar särintressen 
och hindrar människor från att verkligen förstå, uttrycka och handla efter sina 
egna intressen, vilket i förlängning innebär ett intresse för etiska frågor, politis-
ka och organisatoriska system.5 För mina analyser innebär det bland annat att 
undersöka om ”olika former av makt och dominans [t.ex. normsystem] har lett 
till ett snedvridet beslutsfattande och framkallat sociala skador och betydande 
slöseri och ineffektivitet.” 6  
 
I avhandlingen finns även ett konstruktivt perspektiv som utgår från en kritisk 
realism.7 Detta synsätt förutsätter att det finns en oberoende värld som vi ska-
par provisoriska konstruktioner av, konstruktioner som kommer att visa sig 

                                                 
3 Se jämförelse i Alvesson & Deetz 2000 s. 37-38 
4 Alvesson & Deetz 2000 s. 16 
5 Alvesson & Deetz 2000 s.41 
6 Alvesson & Deetz 2000 s.41 
7 Denna attityd kallas också Popperiansk. Se Wallén 1996 s.12  
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mer eller mindre användbara. De användbara konstruktionerna kallar vi kun-
skap. Denna avhandlings avsikt är att genom kritisk granskning och prövning 
av allmänna och politiska begrepps-, mått- och normkonstruktioner bidra till 
en ökad förståelse för dessa konstruktioners samband, möjligheter och be-
gränsningar och samtidigt undersöka huruvida nya konstruktioner kan analyse-
ra och underlätta rätt (önskvärt) eller rättvist (effektivt) beslutsfattande inom 
samhälle och stadsplanering. Konstruktionerna kan ses som konkurrerande 
hypoteser om verkligheten.8 Framgångsrika hypoteser handlar i ett vetenskaps-
sociologisk perspektiv i hög grad om trovärdiga hypoteser.9 Om den kunskap 
som genereras skall vara användbar så är det så att säga ”upp till bevis”. 

Tvärvetenskaplighet 

I avhandlingen används både kvalitativa och kvantitativa metoder, samt en 
reflexiv metodologi som innehåller omväxlande verifikation och falsifikation10, 
där en kontinuerlig växling mellan deduktion och induktion, med viss betoning 
på det kvantitativa, verifikation, deduktion. Jonung menar att om valet står 
mellan samhällelig relevans och matematisk elegans eller som ett val mellan 
bredd och djup bör ”ekonomen”, och här skulle man även kunna prata om 
planeringsforskaren, ”sträva efter att slå en brygga mellan dessa ansatser, att 
kombinera relevans med hög analytisk nivå såväl i sin forskning som i debat-
ten.”11 En liknande växling mellan olika förhållningssätt men i en lite annan 
riktning som haft betydelse för mina studier betonas av planeringsteoretikern 
Harvey. Harvey (1996) talar om behovet av ett dialektiskt synsätt inom urban-
teorin som pendlar mellan rumsanalyser, som kan ge realistisk förståelse för 
stabila strukturer och sega element, och platsanalyser, som kan ge ökad förstå-
else för aktörernas livsvillkor i en ständigt fortgående förändringsprocess.12 
Detta kan också beskrivas som ett systemteoretiskt perspektiv som är intresse-
rad av växelverkan mellan fenomen snarare en renodlat positivistiskt perspek-
tiv på relationen orsak-verkan. Mått på stadens friytetillgång i samhälle och 
stadsplanering är därför i högsta grad ett tvärvetenskapligt forskningsobjekt.  

Metoder och tillvägagångssätt kapitelvis 

Här beskrivs de forskningsmetoder och de förhållningssätt jag använt utifrån 
avhandlingens kapitelstruktur. Eftersom tyngdpunkten i avhandlingen ligger på 
teoretiska modeller för mått samt på statistiska GIS-analyser, d.v.s. en slags 
systemanalys13, betonas här de förhållningssätt som legat till grund för nya teo-
rier och GIS-modeller.   

Historisk mått- och normstudie 

Avhandlingen inleds med en genomgång av vilka mått och normer som an-
                                                 
8 Hacking 2001 
9 Sugden 2000. För en diskussion om story och modell inom teoretisk ekonomi se Lind 2003.  
10 Hanson 2003 s.48-52 
11 Jonung 1996 s.28 
12 För en diskussion se Nylund 1999. 
13 Gustafsson et al 1984 
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vänts inom planeringspraktik och forskning, från slutet av 1800-talet fram till 
idag. Mått och normer analyseras och kategoriseras översiktligt matematiskt 
och ideologiskt. Metoden kombinerar en slags idéanalys14 med en kritisk 
granskning av olika måtts matematiska, främst geometriska, uppbyggnad, på 
liknande sätt som Rådberg gör i sin stadsbyggnadshistoriska avhandling ”Dokt-
rin och täthet” från 1988. Jag har också både inspirerats och tagit en del fakta 
från Rådbergs avhandling, när det gäller hur olika stadsplaneringsdoktriner har 
skapat mått- och normsystem i överensstämmelse med rådande samhällspara-
digm. Redovisningen är ingen fullständig historisk studie utan en översiktlig 
sortering som syftar till att finna väsentliga tendenser och principer för mått- 
och normkonstruktioner. 
 
I den i princip kronologiska redovisningen lyfter jag fram likheter och olikheter 
i hur forskning och planeringspraktik utforskat och argumenterat för olika mått 
och normer för friytetillgång. Hur har man sett brister och kvaliteter, utveck-
lingsmöjligheter och begränsningar? Hur har relationen mellan praktik och 
forskning sett ut? I vilken mån har man grundat sig på empiriska fakta och när 
har man förlitat sig på retorik? Vad har det varit för reella skillnader mellan 
olika mått? Hur har man argumenterat för och emot normering? Vad har man 
velat mäta, hur och varför? Detta är de frågor som driver min undersökning 
som slutligen summeras i ett antal kritiska slutsatser om hur och varför mått 
och normer växt fram, och om vad som behövs i relation till dagens plane-
ringssituation.  

Det teoretiska ramverket som metodstudie 

I kapitlet ”Teoretiskt ramverk för nya mått” går jag igenom den forskning och 
de teorier som jag uppfattat som relevanta för att analysera och konstruera 
mått på stadens friytetillgång. Framförallt är genomgången fokuserad på de 
teorier och forskningsresultat som kan utgöra parametrar i nya modeller för 
mått på friytetillgång. Genomgången kan också ses som en undersökning av de 
metoder som är användbara för mina frågeställningar, en sorts metodologisk 
avgränsning. Man kan se det som att en frågeställning kräver ett teoretiskt 
sammanhang som i sin tur pekar ut vilka metoder som bör användas. Metod 
och teori är på detta sätt ömsesidigt beroende och tätt sammanvävda.  
 
Det teoretiska ramverket undersöks utifrån kategoriseringen av tillgångsbe-
greppets fyra huvudbetydelser, vilka utreds i kapitlet ”Centrala begrepp”.  
 
• Friyta som tillgång och bruksvärde 

Här diskuteras friytan som fenomen först utifrån ett arkitekturteoretiskt perspektiv som 
livsvärld, varefter den avgränsas till att studeras som bruksvärde, inom ramen för mikro-
ekonomisk teori, och mer specifikt miljöekonomi. Sociotopkartan presenteras som en 
pragmatisk modell att beskriva platsers bruksvärden. Kartan baseras på en kombination 
av kvantitativ sociologi (enkäter), kvalitativ miljöpsykologi (djupintervjuer, gruppintervju-
er) och antropologisk metod (observationer). En slags triangulering har använts för att 
arbeta ihop resultatet från de olika metoderna. 

                                                 
14 efter Bergström & Boreus 2000 s.175-176 
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• Tillgång (för) och tillhörighet 

Tillträde och tillhörighet i stadens friytor samt stadens offentliga och privata uterum är ett 
stort ämne som här utreds komprimerat i tre avsnitt. Först diskuteras uterummets urban-
sociologi (Sennet, Newman, Gehl). Sedan avhandlas de miljöekonomiska teorierna om 
olika sorters nyttigheter. Slutligen beskrivs de fastighetsteoretiska definitionerna av olika 
mark eller rum som rättighetsregimer. Dessa tre avsnitt sammanfattas i en metod att geo-
grafiskt avgränsa uterum och friytor i staden med avseende på tillhörighet.    

• Tillgång (till) och tillgänglighet 
En central del i avhandlingen handlar om stadens uterum som tillgänglighetsrum, d.v.s. 
hur det är möjligt att röra sig genom stadens struktur. En modell för att kategorisera till-
gänglighetsrummet föreslås. Begreppet räckvidd introduceras som det begränsade gång-
avståndet och forskningsresultat om räckvidd presenteras (Grahn & Stigsdotter, Hörn-
sten & Fredman). De rums- och arkitekturteorier som introducerats inom Space syntax-
forskningen (Hillier et al) utgör grunden för definitionen av orienterbarhet. Inom Space 
syntax har det också utvecklats beprövade metoder för kartering av axiallinjer, analys av 
rumssystem (integration, kontroll etc.) samt för observation av gångtrafikflöden. 

 
• Tillgång (på) och utbud 

I detta kapitel avhandlas begreppet utbud och dess relation till efterfrågan eller behov 
med en samhällsekonomisk och stadsbyggnadsteoretisk vinkling med grund i de teorier 
som tidigare behandlats. En diskussion om tillgångsstatistik för geografiska områden och 
’det geografiska områdets problem’ leder till slutsatsen att vad som behövs är modeller 
för topologisk friytetillgång, det vill säga friytetillgång beräknat utifrån platser snarare än 
områden.  

 
Denna kategorisering, som skär tvärs över traditionella forskningsfält, visar 
avhandlingens tvärvetenskapliga karaktär. Även om det finns inslag av kvalita-
tiva metoder (t.ex. intervjuer i sociotopkartan), så finns här en betoning på 
kvantitativa data och metoder. Målsättningen är att hantera alla data i ett GIS 
som hanterar stadsstruktur och friytor som kvantiteter. Ett kvantitativt rums-
paradigm menar Hillier (1984, 1996) är viktigt för att kunna tala om rummet15, 
men också Rådbergs studier av tätheter bygger på ytan som mätbart objekt. 
Likaså Marcus har betonat mätbarheten betydelse.16 Peterson menar att avan-
cerade spatiala analyser krävs för att bättre förstå hur utbudet av kollektiva 
nyttigheter så som park i staden fördelas i staden.17 Meteravstånd och kva-
dratmeteryta är sådana beskrivningar, som har och har haft utomordentligt stor 
betydelse för stads- och samhällsplaneringen. Hillier, Rådberg och Marcus de-
lar alla uppfattningen att kvantitativa rumsbeskrivningar behöver utvecklas och 
har så gjort inom sin forskning. Det handlar i slutändan om att hitta beskriv-
ningar av rummet, modeller, som är socialt relevanta.  

Modeller för nya mått 

De teorier och forskningsresultat som beskrevs i förra kapitlet utgör ett slags 
ramverk för konstruktion av nya mer precisa mått. Utgångspunkt för de nya 

                                                 
15 Hillier 1996 s. 88-145. Hillier och Hanson (1984 s.5) talar om att etablera “a descriptive autonomy” för 
rummet. 
16 Marcus 2000 s.44-50 
17 Peterson 2002 s.7 
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måtten är geografi- och transportforskningens tillgänglighetsmodell18, som i 
korthet är en matematisk formel för avståndet mellan plats i och omgivande 
platser j, och grad av attraktion hos j. Denna formel går att applicera på både 
’friytetillgänglighet’ (friytetillgång) och ’befolkningstillgänglighet’ (besöks-
trycksberäkningar). Även Space syntax-modeller för att beräkna rumslig konfi-
guration kan i de flesta fall definieras med denna tillgänglighetsmodell. Genom 
att beräkna tillgång och tillgänglighet från varje specifik plats (topologiskt) så 
hanteras det ’geografiska områdets problem’. 

Metoder för de empiriska undersökningarna 

Teorier och modeller syftar till att hitta principiella beskrivningar av verklighe-
ten. De utgör ”en tänkt värld”.19 Huruvida denna ”värld” är användbar är som 
sagt upp till bevis. Om det första kapitlet om mått- och normhistorien är en 
beskrivning av de teorier och modeller som man historiskt använt så är de två 
påföljande kapitlen försök att skapa nya teorier och modeller. I det första un-
dersöker jag de teoretiska grundvalarna för en sådan modell och i det andra 
skisserar och föreslår jag en sådan. Denna måste nu undersökas och prövas 
empiriskt. Mina empiriska undersökningar är i huvudsak av tre slag, brukarun-
dersökningar och GIS-analyser, samt korreleringar dem emellan. De empiriska 
undersökningarna har huvudsaklig fokus på tio utvalda stadsområden i Stock-
holm. Dessa analysområden utgör en provkarta på de vanligaste stadstyperna 
”kvartersstad”, ”lamell- och punkthusstad” och ”småhusstad”, med något un-
dantag. 
 
Brukarundersökningarna består dels av sociotopkartan, som innefattar både in-
tervjuer, enkäter, och observationer, dels av platsobservationer av både vistelse i 
friytor och rörelse (gångtrafik) i stadens uterum (friytor och gator). Här har 
Space syntax-forskningens observationsmodeller använts. Två större enkätun-
dersökningar genomförda av TEMO och USK (Utrednings- och statistikkonto-
ret) utgör också en viktig del av brukarunderlaget. I TEMO:s undersökning 
sorterade jag ut frågan ”Känner du brist på park och naturområden i närheten 
av din bostad?” och i USK:s undersökning frågan ”Hur ofta besöker du din 
favoritpark/-naturområde i stadsdelen?”. Slutligen har jag genomfört en text-
analys av bostadsannonser, där jag har sorterat ut hur ofta olika friytebegrepp 
använts i annonserna i en slumpvis utvald bostadsannonsbilaga i tidningen 
Dagens Nyheter.  
 
GIS-analyserna är av tre slag. Den första är en integrationsanalys genomförd 
enligt Space syntax-metodologin. Korrelationer mellan integrationsvärden och 
gångtrafik studerades. Den andra är en besökstrycksmätning som använder den 
nya GIS-applikationen Place Syntax Tool för att beräkna tillgänglighet till be-
folkning eller BTA (brutto våningsyta), med olika radier i både axiallin-

                                                 
18 Jiang et al 1999 
19 Forskning i nationalekonomi och stadsbyggnad är lika på många sätt. Det handlar ofta om att skapa 
modeller som skall hjälpa till att förstå en integrerad social och fysisk verklighet. Se t.ex. ”Tanken bakom 
tänkta ekonomier : om forskningsstrategi i modern nationalekonomi” (Lind 1990) 
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jestegsmått och metermått. Sammanlagt genomfördes 50 olika GIS-analyser i 
analysområdena, Södermalm och Högdalen. Analysresultaten korrelerades se-
dan med gångtafikmätningarna och jämfördes med korrelationerna för integra-
tionsanalysen. Den tredje och sista GIS-analysen är den mest omfattande. Här 
prövades en stor mängd olika mått på friytetillgång. Analysen kan delas in i fem 
grupper: 1) områdesfriyta, 2) områdesfriytetäthet, 3) topologisk friytenärhet, 4) 
topologisk friytetillgång och 5) topologisk friytetäthet. De första två kan sägas 
varar relativt gängse mått och normer, medan de tre sista inte har prövats i 
större utsträckning tidigare. Resultaten från analyserna korreleras först med 
TEMO:s enkätfråga ”Känner du brist på park och naturområden i närheten av 
din bostad?” i varje analysområde. Därefter prövas korrelation för USK:s en-
kätfråga ”Hur ofta besöker du din favoritpark/-naturområde i stadsdelen?”. 
Efter att ha konstaterat att jag funnit ett rättvisande mått på friytetillgång så 
genomförde jag slutligen en analys av yteffektiviteten (platsens friytetill-
gång/platsens områdesfriyta) i de olika analysområdena.  

Diskussion om teorier, modeller och resultat 

I diskussionskapitlet summeras kort avhandlingens resultat. Föreslagna analys-
modeller, vilka har enligt de empiriska undersökningarna visat sig korrelera och 
vara användbara, diskuteras i ett bredare urbanmorfologiskt och planeringsteo-
retiskt sammanhang. Relationen mellan historisk utveckling och framtida 
scenarier för mått, planeringspraktik och stadsstruktur diskuteras.  

Centrala begrepp 
Denna avhandling använder många komplexa och mångtydiga begrepp, vilka 
både i praktik och forskning använts olika och ibland t.o.m. motsägelsefullt. Jag 
ämnar här göra en kortare redogörelse för hur jag ser på begrepp som avhand-
lingen kretsar kring, friyta, tillgång, mått, norm, rättvisa och effektivitet. Då 
avhandlingens utgångspunkt i huvudsak är samhällsvetenskapligt och plane-
ringsteoretiskt kommer begreppen att belysas på dessa sätt.  

Friyta  

Begreppet friyta är byråkratiskt och teoretiskt till sin natur och idag dåligt för-
ankrat i vardagsspråket. Dess ursprung står att finna i modernismen, och be-
greppet användes mest under  1960- 70- och 80-talen.20  Under denna tid ut-
vecklades ett expertspråk om olika typer av friytor ofta med utgångspunkt från 
rummens ”funktion”, t.ex. rekreationsområde, friluftsområde, lekpark, strand-
promenad, badplats, bollplan, evenemangspark etc. I handboken ”God bo-
stad” definieras friyta som hela utemiljön i ett bostadsområde. ”Friytan är ett 
kommunikationsrum som skall ge plats för gångtrafik, motortrafik och parkering, 
cykeltrafik och kollektiv transport ... ett samvarorum, en rekreationsmiljö för 
fritiden med dag- och kvällsanläggningar. Det skall rymma lekområden och 
                                                 
20 Se t.ex. Ericsson m fl. 1984, Flodin m fl. 1983, Stockholms stad 1982-84 
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lekplatser för barns utelek ... ett trädgårdsrum … ett stadsrum som formar, skiljer 
och förenar olika byggnader och stadsenheter.” 21 Denna breda definition an-
vänds inte i denna avhandling. 
 
Jag avser att använda begreppet friyta mer som ”open space” används i engelsk-
språkig litteratur. Open space är som jag uppfattar det ett mer vardagligt begrepp 
men används också mycket inom planeringspraktik och forskning. I denna 
avhandling definierar jag friyta som den obebyggda beträdbara marken, utan hus eller 
anläggningar, som är möjlig att bebygga. Definitionen tar sin utgångspunkt i förtät-
ningsproblematiken av flera skäl. Först och främst är förtätning en slags 
grundprocess ur vilken planering av utemiljö av olika slag sätts igång. Från bör-
jan finns friyta och sen bebyggs den på olika sätt. Den andra bakgrunden till 
definitionen är att den utesluter vägar, gator och trottoarer. De är förvisso vik-
tiga utemiljöer men de är inte centrala för förtätningsproblematiken. 
 
Med tanke på de svenska städernas form kommer denna avhandling handla 
mycket om de ”gröna” friytorna, skog, park, trädgård, även om det i friyta in-
begrips torg, kajer och parkeringsplatser. Friytan kan vara både privat och of-
fentlig. Med beträdbar åsyftar jag att friytan är ett rum för utevistelse, vilket 
också innebär ett fotgängarperspektiv, vilket utesluter bilistens eller cyklistens 
perspektiv. Begreppet mark inskränker definitionen till att inte innefatta vat-
tenområden, då de mycket sällan används för förtätning. Genom att använda 
ordet mark så utesluter definitionen tak och balkonger som friytor.  

Ute- och innerum 

Friytan är ett rum utomhus. Inom urbanmorfologi kan diskuteras utifrån dia-
lektiken mellan uterum och innerum. Skillnaden mellan interiör och exteriör 
menar Hillier & Hansson har en fundamental social logik.  
 

”Interiors tend to define more of an ideological space, in the sense of a fixed system of categories 
and relations that are continually re-affirmed by use, whereas exteriors define a transactional 
or even political space, in that it constructs a more fluid system of encounters and avoidances 
which is constantly re-negotiated by use. Alternatively, we might, without stretching it too far, 
define the exterior space as that in which the society is produced, in the sense that new relations 
are generated, and the interior space as that in which it is reproduced.“22 

 

Även om detta är en stark generalisering som kan ifrågasättas på många sätt så 
är det en intressant principiell beskrivning av friytors speciella betydelse i sam-
hället och därmed politiken.  Grönlund anser på liknande sätt att ”det urbanas 
[vardagslivet och komplexa möten i staden] förhållande till rummet handlar 
primärt om offentliga rum utomhus”, och att inomhus är underkastad flera 
begränsningar (programmerade aktiviteter, utestängningsmöjligheter m.m.).23 
Han menar att ”det urbana” främst försiggår på gatan, på torg och i parker.  

                                                 
21 Bostadsstyrelsen 1964 
22 Hillier & Hansson 1984 s.20 
23 Grönlund 1997 
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Ute- och inneklimat 

Skillnaden i att vara utomhus eller inomhus avgörs i hög grad av väder och 
klimat. I regioner med extremt klimat tillmäts uterum ofta speciell betydelse. 
Arnstberg och Bergström (2001) konstaterar att gemensamma stadsrum i Sve-
rige är utformade med tanke på att ”skydd för kyla och vind skapas och att 
stadsrummen [friytorna] öppnas för ljus och solens värme”. I städer kring Me-
delhavet har istället skuggplatser särskilt värde.24 Här är luftkonditionering ofta 
nödvändig för ett fungerande vardags- och näringsliv. Det omvända gäller ofta 
i Norden. Här finns ett behov av uppvärmda rum, vilket i svenska städer lett 
till inglasning av uteplatser och gaturum. Framförallt sker detta i förortscent-
rum som, genom att skapa köpgallerior, vill hävda sig i konkurrensen mot ex-
terna köpcentra. Rem Koolhaas projekt vid Harvard Design School har beskri-
vit shoppingens relation till uterum och uteklimat. Leong, en av forskarna i 
Koolhaas projekt, menar att det var när man kunde återskapa och reglera ett 
artificiellt uteklimat inomhus som köpcentra kunde växa sig riktigt stora.25 In-
neklimatet som skapades var ”a year-round climate of eternal spring”, vilket 
kom att innebära fler besökare, från längre avstånd, som stannade längre och 
därmed köpte mer.26 På detta sätt vill köpgalleriorna skapa stadsrum inne för 
”alla”, vilket principiellt vänder på Hilliers och Grönlunds beskrivningar av 
uterummets urbana natur, för möten och offentlighet. 

Artefakt och natur 

På samma sätt som det är skillnad mellan orsakssambanden i kulturkatastrofer 
som krig och naturkatastrofer som jordbävningar, är det skillnad på friytans 
människoskapade form, som artefakt och friytans spontant uppkomna form 
som biotisk eller abiotisk natur. Friytans avgränsning, som yta eller rum mellan 
hus, är i princip en ren artefakt därför att den är ett resultat av mänskliga beslut 
och handlingar. Det är däremot. svårt att hävda att självsådda träd och ogräs 
eller vegetation och berghällar i ”sparad” naturmark är resultatet av en medve-
ten mänsklig handling. De är däremot påverkade av mänskligt slitage och för-
oreningar, men kan nog inte betraktas som renodlade artefakter. Huruvida 
denna ”natur” upplevs orörd eller benämns ”natur” är emellertid högst olika 
och subjektivt.27 Likaväl som det går att bygga en miljö som ger upplevelsen 
”orörd natur”28 så är det nog många som upplever många självsådda träd i 
stadsparker som planterade och ”kultur”.  

Utemiljö och grönstruktur 

Friytor är en sorts utemiljöer, men utemiljö är ett bredare begrepp som brukar 
avse hela den yttre miljön.29 Utemiljö har använts främst inom landskapsarkitek-
tur och trädgårdsdesign.30 Då svenska städers utemiljö till stora delar är vegeta-
                                                 
24 I landskapsarkitekturtidskriften Topos finns många exempel på detta. (www.topos.de) 
25 Koolhaas et al 2002 s.93 
26 Koolhaas et al 2002 s. 123 
27 Berglund 1996 
28 Alvemur & Ståhle 2000 
29 Bergsjö & Nilsson 1983 
30 Movium, Sekretariatet för den yttre miljön, är en institution vid SLU i Alnarp som driver utbildning 
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tionsklädda har begreppen grönyta, grönområde och grönstruktur använts i allt 
större utsträckning under 1980- och 90-talen. Orsaken till detta är också sanno-
likt att den ”gröna” miljöpolitiken blivit allt viktigare, både för planeringsprak-
tiken och forskningen. Begreppet grönstruktur introducerades i svensk lagstift-
ning under tidigt 1990-tal för att betona grönskans strukturerande betydelse i 
staden.31 Grönstrukturbegreppet har en fundamental begränsning då det ute-
sluter obebyggd mark som inte är ”grön”, även om många definitioner vill 
hävda motsatsen. Denna mark, som kan vara skolgårdar, lekplatser, bollplaner 
eller impediment (”skräpmark”), hamnar nu ofta utanför stadsplaneringen pla-
ner och program.  

Utevistelse, rekreation och friluftsliv 

Att vistas i en friyta innebär utevistelse. Detta begrepp har eller borde ha en 
central roll i stadsrumforskningen. Med utevistelse avses i princip att vara utom-
hus och det betonar ett ”varande” ute. Rekreation är ett mycket vanligt före-
kommande begrepp som ofta används istället för utevistelse. Det definieras i 
de flesta ordböcker som ”återhämtning” eller ”vederkvickelse”. Det syftar så-
ledes på ett av användningsområdena för utevistelse. Begreppet torde därför 
inte kunna innefatta friytors alla möjliga aktiviteter eller upplevelser, d.v.s. fri-
ytor som ”livsvärld”, för att använda ett fenomenologiskt begrepp.  
 
Samma sak gäller begreppet friluftsliv, som främst använts för att beskriva vis-
telse i större naturområden, i den ”fria luften” gärna långt utanför staden. Na-
turvårdsverket vill definiera friluftsliv mer allmänt som ”vistelse och fysisk 
aktivitet utomhus och med naturkontakt, utan krav på prestation eller täv-
ling.”32 Båda begreppen ”rekreation” och ”friluftsliv”, syftar på den individuel-
la upplevelsen av ”naturen” eller ”avkopplingen” och lämnar andra sociala 
dimensioner åt sidan. Parken och ”naturen” som mötesplats och plats för soci-
ala händelser blir sekundär. I denna avhandling kommer begrepp av ekonomisk 
karaktär, som bruksvärde, användning, nyttighet, resurs och tillgång, användas 
för att beskriva utevistelsen i friytorna. Den ekonomiska terminologin kommer 
jag att hävda och visa är enkel och kraftfull för att skilja ut olika värden och 
samhällsprocesser.  

Tillgång 

Begreppet tillgång, som är ytterst sammansatt och mångtydigt, har en central 
roll i avhandlingen. Begreppets komplexitet i alla dess former innebär både 
begränsningar och möjligheter. Frågor som begreppet ställer inom samhällsve-
tenskap och samhällsekonomi och som gör begreppet fruktbart är: 
 

• För vem och hur många? (enskilt/allmänt) 
• Till vad och hur mycket? (kvalitet/kvantitet) 

                                                                                                                            
och opinion för utemiljö, trädgård och landskapsarkitektur.  
31 Se Lundgren-Alm 1999, Bucht och Persson 1994 
32 Naturvårdsverket 2001 
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• Hur nära och hur tillgängligt? (fysiskt/mentalt)  
 
Ett syfte med avhandlingen är att med hjälp av tillgångsbegreppet precisera 
begränsningarna och möjligheterna att tala om stadens friytor för människor. 
Begreppet är svåröversatt till andra språk och inrymmer en problematik som 
härrör ur det svenska språkets konstruktion och som t.ex. inte finns i engels-
kan. Denna problematik är emellertid intressant i sig, inte minst för att den 
troligen både försvårat och förenklat dialogen om friytorna inom stadsplane-
ringen.  

Tre tillgångsbegrepp 

Det svenska ordet tillgång kommer av gå, att gå till, vilket hänger intimt sam-
man med begreppet tillgänglighet.33 Det finns här något (tillgången) att gå till (ha 
tillgång till eller på). Det är i översättningen av tillgång i svensk-engelska ord-
böcker som begreppets huvudsakliga betydelsekategorier syns då engelskan 
använder tre olika ord där svenskan har ett. ”Tillgång ... Access [to till] … 2. Sup-
ply [of på] ... 3. Asset ... Resources”.34 De engelska begreppen tydliggör tillgångsbe-
greppet huvudsakliga användningsområden i svenskan: 1) Dels betyder tillgång 
värdefull resurs för någon (Asset). ”Parker är en tillgång för alla stadsbor.” 2) 
Dels används tillgång för att beskriva tillgängligheten, möjligheten eller graden att 
nyttja eller nå något (Access to). ”Vissa stadsbor har dålig tillgång till parkerna.” 3) 
Slutligen används tillgång för att beskriva ett visst utbud (Supply of) ”I tättbe-
byggda städer kan det finnas liten tillgång på parker.” Frågorna ”För vem?”, 
”Hur många?”, ”Till vad?”, ”Hur mycket?” och ”Hur nära?” kan ytterligare 
bena upp de tänkbara användningarna av tillgångsbegreppet. 

 
Tabellen visar hur mångsidigt och dubbeltydigt begreppet tillgång kan använ-
das. Trots överlappningar verkar det dock finnas två idéer som är a-priori för 
tillgångsuttryck. Den första är att det handlar om något värdefullt för någon 
(en individ), ett subjekts relation till ett positivt värderat objekt. Den andra 
förutsättningen är att detta värdefulla är mer eller mindre åtkomligt (tillgäng-
ligt). Tillgångar som relaterar till rummet eller geografin (t.ex. parker i staden) 
har därför särskild relevans för arkitektur eller stadsplanering. Därav följer ock-

 
 För vem? Hur många? Till vad? Hur mycket? Hur nära? 
Tillgång för 
[tillhörighet] Parken är en 

tillgång för barn.

Parken är en 
tillgång för alla i 
stadsdelen. 

Parken är en 
tillgång för lek 
och rekreation. 

En liten lekpark 
är bara en 
tillgång för få 
barn. 

Små lekparker 
är främst en 
tillgång för 
närboende. 

Tillgång till 
[tillgänglighet] Alla i kvarteret 

har tillgång till 
parken. 

Närparken 
innebär tillgång 
till närlek 

Många 
närlekparker 
innebär tillgång
till n

Bara ungdomar 
har tillgång till 
parken.  

ärlek 

Barn har långt 
och därmed 
dålig tillgång till 
parken. 

Tillgång på 
[utbud] Tillgången på 

parker gynnar 
barn. 

Tillgången på 
parker gynnar 
alla i stadsdelen

Parkrika städer 
har stor tillgång 
på rekreations-
möjligheter. 

I glesbebyggda 
städer finns det 
ofta en stor 
tillgång på 
parkyta. 

En tät stad kan 
ha god tillgång 
på små parker. 

 
Tabell. Exempel på begreppet tillgångs möjliga användningsområden för ”parken i staden”. 

                                                 
33 Wessén 1997 
34 Norstedts 1993 
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så arkitekturteorins och stadsplaneringens intresse för tillgång och tillgänglig-
het.  

Samband mellan tillgänglighet och utbud  

Tillgångsuttryck verkar fånga något väsentligt i utbudet av värden i ett område 
för att de kan innehålla både en social och en rumslig dimension samtidigt.  

 
Uttrycken ovan har en avgjord skillnad i sin rumsliga betydelse. I det första 
uttrycket förutsätts att parker är en bestämd värdemängd, som gäller för en 
bestämd grupp ”Vi”. Värdemängden (tillgången) är av en bestämd storlek, stor 
eller liten, och lika för alla i gruppen. Det centrala är att alla i gruppen har vär-
demängden lättåtkomlig, förenklat förstått som nära i rummet (utan hinder). 
Detta uttryck kan säga något om utbudet endast om värdemängden är väldefi-
nierad, vilket är fallet för t.ex. caféer, men inte för parker. Parker kan vara av 
mycket olika storlek och kvalitet. Talar man om grönområden, grönytor och 
friytor så reduceras ett tillgång till-uttryck till att bara handla om tillgänglighet, 
d.v.s. åtkomlighet, närhet eller avstånd. 

 
1. ”Vi har god tillgång till parker.” = ”Vi har lättillgängliga parker.”  
2. ”Vi har god tillgång på parker.” = ”Vi har mycket parker.” 

 

  
Det andra uttrycket förutsätter, som det första, att parker är en kollektiv vär-
demängd, men här åsyftas just mängdens storlek, mängdutbudet. Det är under-
förstått att tillgängligheten är god, även om den egentligen inte behöver vara 
det. Man skulle kunna ha ”mycket parker” som alla är svårtillgängliga. En för-
bättring i ”tillgången till” skulle således kunna öka ”tillgången på”. Boverket 
(1994) konstaterar t.ex. att ”Enkla åtgärder som t.ex. tillgång på parkbänkar 
längs vägen till och i grönområdet, underlättar användandet och ökar tillgäng-
ligheten – särskilt för gamla människor.” Därför kan hävdas att uttrycket ”Vi 
har mycket parker.” generellt (i stadsplaneringssammanhang) borde förtydligas 
med ”Vi har mycket och lättillgängliga parker.” Det är dock fortfarande något 
oklart om detta betyder samma sak som ”Vi har god tillgång på parker”. Detta 
uttryck tycks, trots allt ha en sorts inneboende tillgänglighetsmått.  
 
I traditionell ekonomisk teori bestäms priset (bytesvärdet eller bruksvärdet) av 
en vara (en tillgång) av relationen mellan utbud (tillgång på) och efterfrågan. 
Nationalencyclopedien, som definierar tillgång i nationalekonomiska termer, 
menar att en tillgång vanligen värderas utifrån utgiften för att skaffa den, vilket 
betyder att utbudet (tillgången på) i hög grad bestäms av tillgängligheten (till-
gången till). Tillgängligheten bestämmer således i hög grad friytornas bruksvär-
de i staden. Att en otillgänglig park värderas lägre av stadsborna verifieras ock-
så i flera brukarundersökningar av grönområden.35  

                                                 
35 Det kan t.o.m. framställas som att ett grönområdes största värde är att det ligger nära (sic!). Se i Ståhle 
(red) 2003. 
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Avsändare och mottagare 

En väsentlig komplikation med begreppet tillgång är att samma uttryck kan 
betyda helt olika saker beroende på vem som är avsändaren.  

 
I det första uttrycket syftar byggaren på att här finns så mycket värdefullt att 
det inte skulle göra så mycket om man tog lite av detta för exploatering. Det 
andra uttrycket, som paradoxalt nog kan vara ett argument mot det första, syf-
tar till att belysa den stora livskvaliteten i området som skulle försvinna om den 
inskränktes av en exploatering. Frågan är, som tidigare belystes, om tillgänglig-
hetsaspekten finns med i denna sorts stadsplaneringskonflikter. Eller är det i 
dessa fall en stadsplanerare som oftast bidrar med denna aspekt? Eller mer 
tillspetsat: Är det bara stadsplaneraren som kan sitta inne med denna komplexa 
rumsliga kunskap, och är det då planerarens ansvar att hävda sådana samband?  

 
1. Byggaren säger: ”Här finns god tillgång på [byggbara] friytor.”  
2. Invånaren säger: ”Här finns god tillgång på [värdefulla] friytor.”  

 

 
Det som gör saken än mer komplicerad är att allmänhet, politiker, planerare 
och byggare i dagligt tal sällan skiljer konsekvent på tillgång till (tillgänglighet) 
och tillgång på (utbud) som dedefinierats ovan. När dessa uttryck blandas och 
förväxlas är det troligt att det skapas missförstånd och låsningar i dialogen. En 
huvudhypotes i denna avhandling är att genom att hävda skillnaden (definitio-
nen) och sambandet mellan tillgänglighet och utbud kan dialogen frigöra (möj-
liggöra) förändringsalternativ och bli kreativ. 
 
Tillgångsbegrepp och uttryck tar alltid individen (eller flera individer) som ut-
gångspunkt. I ett rumsligt perspektiv blir också individens rumsliga läge ut-
gångspunkt, d.v.s. den unika platsen (eller flera unika platser). För så fort indi-
viden ändrar läge så ändras tillgängligheten och utbudet i relation till de värde-
fulla objekten. Därför är tillgångsbegreppet så intressant. Därför är begreppet 
så kraftfullt som redskap för att förstå stadsplaneringssammanhang och därför 
har det också använts i stor utsträckning. Dialektiken mellan friytors tillgäng-
lighet, bruksvärde och utbud är denna avhandlings mest centrala undersökning. 

Mått och norm 

Mått är redskap för att förstå världen, och normer är redskap för att förändra 
den. Så skulle jag kortfattat vilja sammanfatta min syn på begreppen mått och 
norm. Normen beskriver en önskad eller ”god” nivå eller handling utifrån ett 
mått eller en uppfattning om verklighetens beskaffenhet. Mått och normer för 
stadsplaneringen bör utgå från ett samhällsvetenskapligt perspektiv. En grund-
förutsättning är dock att ingen samhällsvetenskap är värderingsfri. Vissa veten-
skapsteoretiker hävdar t.o.m. att ”all vetenskap är normativ”.36 Världen betrak-
tas alltid utifrån föreställningar och värderingar. Samma sak gäller de föreställ-
ningar och normer som styr stadsplaneringen.  

                                                 
36 Magne-Holme & Kron-Solvang 1991/1997 s. 30-31 
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Mått och mätning 

Att avhandla begreppet mått och mätning kan lätt växa till en omfattande ve-
tenskapsteoretisk diskussion om sanning, matematik och verklighet. Jag tänker 
här så kortfattat som möjligt redogöra för mitt förhållningssätt. Mätningen 
utgör en förenande länk mellan matematiken och den empiriska vetenskapen.37 
Den rena matematiken handlar om abstrakta enheter och relationer. Den empi-
riska vetenskapen i stads- och arkitekturforskning utgör ofta sociologi, antro-
pologi, miljöpsykologi, och historia. Syftet med mått som konstruktion eller 
modell är att på ett abstrakt sätt fånga något i verkligheten, så att vi kan förut-
säga den, hur den är och vad som där kommer eller kan hända. Subjektiva 
skattningar skall ersättas med ett oberoende standardiserat förfarande.38

 
Mätning har vissa grundkriterier.39 Den skall ha validitet, vilket innebär att det är 
definierat exakt vad det är som mäts (frihet från systematiska fel). De paramet-
rar som ingår i ett mått på t.ex. friytetillgång måste vara tydligt beskrivna, med 
deras begränsningar och bakgrundsfaktorer. Ett avståndsmått i meter är kanske 
inte så problematiskt, men ett avståndsmått i t.ex. axiallinjesteg måste kopplas 
till en tydligt definition på vad en axiallinje är Ett mått skall också ha reliabilitet, 
vilket innebär att det skall vara pålitlig (frihet från slumpmässiga fel). Detta 
kräver också precisa definitioner av ingående parametrar. För att ta reda på om 
måttet uppfyller kriterierna så krävs kalibrering och helst upprepning de mät-
ningar som ska ge samma resultat. Huruvida nykonstruerade mått (t.ex. 
rumsintegration) är användbara kan endast prövas mot andra tillförlitligare 
mätningar med mer beprövade mått (t.ex. gångtrafikräkningar). Modeller för 
nya mått konstrueras således utifrån teorier om verkligheten, och de verifieras 
med empiriska undersökningar.  

Enkla eller sammansatta mått  

Varför är mått matematik? Arkitekturteoretikern Bill Hillier menar att fördelen 
med matematiska modeller är att de kan beskriva grader i tillstånd eller sanno-
likheter, vilket gör dem ovärderliga inom arkitekturanalys.40 Exploateringstalet 
är t.ex. en sådan enkel modell. Inom Space syntax-forskningen har man utveck-
lat en mängd olika rumsgeometriska mått för att analysera rum, i städer och 
byggnader. Inom transport-forskningen har man utvecklat mer sammansatta 
tillgänglighetsmått som tar hänsyn till en mängd olika faktorer samtidigt, resti-
der, hastigheter, hinder, individuella resvanor m.m.41 I båda exemplen är syftet 
att förstå hur tillgänglighet förändras beroende på olika alternativa stads- eller 
trafiklösningar. Dessa mått används i helt olika sammanhang, med skilda syf-
ten. Man kan sammanfattningsvis säga att ju mer komplext sammansatt ett 
mått är desto svårare är det sannolikt att förstå vad det står för. Modeller med 
många variabler tenderar att bli diffusa, samtidigt som enkla mått kan ha svårt 

                                                 
37 Rosing 1992 s. 95 
38 Walker 1963 
39 Wallén 1996 s. s. 65-67 
40 Hillier 1996 s. 76-81 
41 Kwan et al 2003 
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att fånga ett fenomens hela komplexitet.42 Detta är ett grundläggande veten-
skapligt problem. Den enda lösningen på detta dilemma är empirisk prövning. 

Upplevt och uppmätt  

Som exempel på problematiken - vad man egentligen mäter – är t.ex. täthets-
problemet. Att mäta täthet i stadsplaneringen har alltid varit en kontroversiell 
fråga43, och här har nyligen framställts postmodern kritik mot gängse kvantita-
tiva mått. Både Guttu et al (1998) och Saglie (1998) menar att den geometrisk 
”naturvetenskapligt” uppmätta tätheten överensstämmer dåligt med den upp-
levda tätheten. De betonar att det upplevda är något socialt och kulturberoen-
de. De ställer viktiga frågor om vad det egentligen är vi mäter. Jag vill dock 
hävda att också kvantitativa mått är en slags ”sociala konstruktioner”, och att 
de tas fram och används för specifika syften, t.ex. att öka livskvalitet. Därför är 
ett svar till Guttu et al och Saglie att om dagens kvantitativa mått är dåliga skall 
vi inte överge sådana mått utan ta fram bättre. Mått är redskap, inte ”sanning-
ar”. Mått i stadsplanering är inte bara naturvetenskap, de är samhällsvetenskap, 
likt nationalekonomins matematiska modeller. Det finns dock i min mening 
ovanligt goda skäl att granska kvantitativa mått eftersom de är så kraftfulla och 
svårbemötta sociala konstruktioner.   

Livsvärldsmått och systemvärldsmått 

Det är viktigt att skilja på livsvärldsmått och systemvärldsmått, utifrån Haber-
mas terminologi (1995). Exploateringstalet är ett användbart systemvärldsmått 
för planerare att t.ex. bedöma exploateringsekonomi. Som livsvärldsmått är det 
dock mera oklart i sin användbarhet, vilket diskuterats. För att livsvärldsmått 
ska vara trovärdiga och användbara måste de således bevisas korrelera med 
empiriska data om vad som upplevs (t.ex. enkäter) eller vad som händer (t.ex. 
observationer). Detta blir särskilt viktigt för sammansatta mått som t.ex. trans-
portforskningens tillgänglighetsmått eller nationalekonomiska modeller som är 
svåra att överblicka i sig själva. Men det är även fundamentalt för enkla mått 
som t.ex. täthet. Inom Space syntax-forskningen har man korrelerat rumsgeo-
metriska beräkningar med gångflöden och inom tillgänglighetsforskningen på 
olika sätt korrelerat sina mått med t.ex. resvanor. Efter det att ett mått är prö-
vat och visat sig fånga det man avser att fånga (validitet) kan de utgöra legitim 
grund att beskriva gränser för vad som är önskvärt, ”bra”, ”gott” eller 
”rättvist”. Att slå fast ett gränsvärde på detta sätt är att skapa en norm. Norm 
har emellertid flera andra betydelser.  

Normens natur 

Arkitekturteoretikern Jerker Lundequist (1982) menar att det i ”Bygg-Sverige” 
råder en missuppfattning om att det bara är statliga anvisningar som utgör nor-
mer.  
 
                                                 
42 Det förs vad jag erfarit t.ex. en het debatt om enkla och komplexa gångtrafikmodeller mellan forskarna 
på Space Syntax Laboratory och CASA (Centre for Advanced Spatial Analysis) vid Bartlett i London.  
43 Rådberg 1988 
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”Alla samhälleliga institutioner konstitueras (delvis) av normer. Vi kan i realiteten inte tala 
om ’Samhälle’ utan att tala om regler ; vi kan inte tala om regler utan att tala om samhäl-
let.  Normer är samhälleligt formade. De har som syfte att tjäna den praktiska diskursen 
genom att göra den effektivare: diskursen blir snabbare och enklare, om dess deltagare tillförs 
en fond av beprövad erfarenhet. Raz definierar normbegreppet på detta sätt: som uppfinningar 
med syfte att spara tid och resurser för deltagarna i en praktisk diskurs; de kan i förväg stu-
dera, utvärdera, omarbeta eller nyskapa normer – långt innan en eventuell tillämpning aktua-
liserats.”

44

45 

 
Detta är den uppenbara orsaken till att normer finns i stadsplaneringen. I Ge-
neralplan för Stockholms stad från 1952 konstateras behovet av normer för att 
kunna genomföra ett rationellt byggande: ”Vid planering eftersträvar man 
självfallet kvantitativa normer.” Men, man anar också normernas begränsning-
ar: ”De flesta normer förutsätter antaganden, som måste klargöras innan man 
generaliserar, annars riskerar man hamna i meningslös siffermystik” och detta 
leder till att ”i många fall kan kvantitativa normer inte uppställas.”46 Det är 
därför nödvändigt att skilja mellan olika typer av normer som styrmedel. Von 
Wright delar in normer i sex typer, där de tre första är fundamentala typer47: 

 
Utvecklingen av normer för friytetillgång från 1950 till 2000 kan schematiskt 
beskrivas som transformationen av föreskrifter till direktiv till idealregler. Detta 
redovisar jag närmare i kapitlet Mått- och normhistoria. Lundequist hävdar att 
normer existerar endast om något av följande kriterier är uppfyllda. En norm 
kan vara48

 Regler avgör vilka drag i ett ’spel’, t.ex. Wittgensteins ’språkspel’, som är tillåtet. 
 Föreskrifter bestämmer hur någon skall handla och utfärdas av normauktoritet. 
 Direktiv anvisar de medel som man bör använda för att uppnå ett givet mål, och 

kopplas till sanktioner eller belöningar.  
 Sedvanor är socialt förankrade vanor där samhället utgör normauktoritet. 
 Moraliska principer anger hur man ska bete sig för att uppnå högt syftande, ofta ab-

strakta, mål. 
 Idealregler konstituerar ’det goda’ och är direktiv för hur  man ska uppnå detta. 

 

 
Återigen kan man schematiskt beskriva utvecklingen av friytenormer från före-
skrivna till tillämpade, men idag bara i viss mån giltiga. Giltigheten beror idag av 
trovärdigheten hos de park- och friyteplanerare som tillämpar normerna. Stän-
digt blir de ifrågasatta av den rådande postmoderna planeringskulturen. Norm-
begreppet har blivit svårare att hävda. 

 giltig, när den är rättfärdigad av vissa fakta, 
 tillämpad, när den är i praktisk användning och upplevs som användbar, 
 föreskriven, när den är utfärdad av en normauktoritet. 

 

                                                 
44 från Victor ”Rättssystem och vetenskap”, sid 215 i Lundequist 1982. 
45 Lundequist 1982 s. 72 
46 Stockholms stad 1952 s.199 
47 Från Lundequist 1982 s. 97-98 
48 Lundequist 1982 s. 99  
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Enkla normer eller sammansatta normsystem  

En enkel norm som t.ex. ”maximalt exploateringstal 1” är lätt att förstå för en 
stadsplaneringspraktiker. Enkelhet gör den också lättare att integrera i en dialog 
med allmänheten i en stadsplaneringsprocess. Denna enkelhet kan emellertid 
vara bedräglig. Det finns begränsningar i vad an norm kan fånga. Det finns 
således en inre motsättning i alla normer, mellan enkelhet och precision. För 
att hantera detta tenderar normpraktiken att skapa sammansatta normsystem, 
för att bättre fånga nyanser och samtidigt en större helhet. Detta kommer vi att 
se flera exempel på i den kommande genomgången av mått- och normhistori-
en.  

Generella mått eller lokala normer 

Om komplexiteten avgör om normer används eller inte så också dess angelä-
genhet avgörande. Normer måste vara angelägna för att de skall användas i 
planeringsprocessen, d.v.s. handla om det som aktörerna vill veta och besluta 
om. Detta innebär att normer skulle behöva anpassas till det geografiska och 
sociokulturella sammanhanget. Måttet exploateringstal kan sägas vara generellt 
men en maximinorm behöver anpassas till kontexten. Det är knappast rimligt 
att sätta samma exploateringstak i Haparanda som i New Dehli.  
 
Inom svensk friyteforskning har man talat om lokala normer och riksnormer. 
Friyteforskarna Ericsson och Ingmar hävdar att friytetillgångsnormer bör vara 
generella, d.v.s. gälla i all (svensk) stadsplanering.49 Det emotsäger dock det 
som tidigare hävdats av Ericsson et al (1984) som menar att det är lämpligt att 
tillämpa specifika riksnormer för gårdsytorna, främst på grund av barns grund-
läggande behov av lek. Längre från bostaden blir det lokala förhållandena allt 
viktigare menar man.50 Detta tolkar jag som ett pragmatiskt perspektiv. Det är 
lättare att styra detaljutformning än storskaliga stadsstrukturer. Pragmatismen 
är något jag menar genomsyrar hela den historiska utvecklingen av mått, nor-
mer och indikatorer. Huruvida mått och normer har varit enkla eller samman-
satta, vetenskapliga eller praktiska, generella eller lokala, har främst avgjorts av 
vad som fungerat i planeringspraktiken. En praktik som idag istället för mått 
och normer mer talar om indikatorer. 

Plan- och fältindikatorer  

Indikatorer är, vill jag hävda, bara ett annat namn för mått och normer. Inom 
Boverkets och Naturvårdsverkets projekt SAMS (Samhällsplanering med mil-
jömål i Sverige) har man sammanställt erfarenheter med att använda indikato-
rer inom planeringspraktiken.51 Det råder osäkerhet om indikatorers använd-
barhet i planeringen, men enighet om att de är värdefulla för uppföljning och 
övervakning av miljön. Fördelar är att indikatorer kan: ”stimulera dialogen 
kring miljömål och fysiska strukturer i planeringen, fungera som väckarklocka 
genom att signalera om miljöproblem som kan påverkas av fysisk planering, 
                                                 
49 Ericsson & Ingmar 1989 s. 22-23 
50 Ericsson et al 1984 s. 76-79 
51 Boverket & Naturvårdsverket 2000a s. 13-15 
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skapa jämförelsen mellan alternativ i SMB, underlätta uppföljningen av ett mil-
jömåls genomslag i planering”. För planeringen av friytetillgång syntes detta 
innebära stora möjligheter. Nackdelar med indikatorer är dock att ”reell kom-
plexitet ersätts av skenbar förenkling, kvantifierbara mått ersätter mer relevanta 
kvalitativa faktorer, förhastade slutsatser dras om orsaker och effekter respekti-
ve konsekvenser, indikatorer blir normer istället för verktyg”. Som påpekats så 
har teoretiskt sett alla indikatorer normativa inslag. Det gäller snarare att tydlig-
göra vad man egentligen mäter, och vad man har indikatorn till.  
 
För den praktiska planeringen föreslår SAMS begreppet ”planindikator” för en 
norm som ”underlättar avläsning av miljökonsekvenser i fysiskt-rumsliga pla-
ner och som kan utläsas ur planhandlingar eller från analyser av dessa, t.ex. 
genom GIS eller andar datorsimuleringar.”52 Planindikatorn används för att 
bedöma en osäker framtid och relateras till ett mål, t.ex. ett miljömål. Den skil-
jer sig från ”fältindikatorn” som bara är ett mått. Planindikatorn används för 
backcasting och fältindikatorn, som kan beskriva ett nuläge, används för feed-
back. Egentligen är skillnaden mellan planindikator och fältindikator inte större 
än den mellan norm (är det som det borde?) och mått (hur är det egentligen?). 
Kvar står frågan om vad man egentligen mäter, vilket jag avser utreda i denna 
avhandling. Lika viktig är dock frågan - Varför mäter man? 

Rättvisa och effektivitet 

Syftet med att ta fram mått och normer för stadsplaneringen är först och 
främst att få redskap som kan belysa det allmänna och kollektiva, det som gäll-
er många (individer). Statsvetaren Tomas Sikor beskriver det som att förvalt-
ning av gemensamma resurser, common-pool resurces (t.ex. stadens parker) kräver 
mått och normer, dels för att förtydliga offentliga och kollektiva anspråk, och 
dels för att möjliggöra effektiv planering, lokalisering och samförvaltning av 
dessa resurser.53 Frågan om friytetillgång är således en fråga om fördelning, 
vilket leder till frågor om effektivitet och rättvisa. Jag kommer i följande dis-
kussion referera mycket till texter av filosofen Sven Ove Hansson som på ett 
tydligt sätt utrett begreppen rättvisa och effektivitet. 

Rättvis planering och rättvis fördelning 

Filosofen och ekonomen John Stuart Mill menar att det inte är nog med att 
olika nationer och individer har olika föreställningar om rättvisan. I en och 
samma människa är rättvisan inte en ende regel, princip eller maxim, utan 
många. Detta är en sorts åsikt man ofta stöter på inom stadsplaneringsdiskur-
sen. Men fortfarande talar många om rättvisa. Sokrates hävdar istället att det är 
endast genom att ställa frågor och genom dialog som vi kan närma oss svåra 
frågor som t.ex. rättvisa. Aristoteles sätter fingret på den kanske känsligaste 
punkten, ”De svaga ivrar alltid för rättvisa och jämlikhet. De starka bryr sig 
inte om någondera.”  
                                                 
52 Boverket & Naturvårdsverket 2000a s. 74 
53 Sikor 2002 s. 16
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Hanson delar in rättvisa i två typer: jämlikhet och behålla-rättvisa. Jämlikhet 
betyder att ”alla människor skall ha samma rättigheter och att de nyttigheter 
som finns i samhället skall fördelas så lika som möjligt”. Behålla-rättvisa är 
”uppfattningen om att var och en skall ha rätt att behålla sådant som hon har 
fått eller skaffat sig på ett rättmätigt sätt”.54 Den politiska striden mellan höger 
och vänster kan till väsentlig del uppfattas som motsättingen mellan dessa två 
rättviseprinciper. Till att börja med är jämlikhet inte samma sak som ”lika för-
delning”.55 En jämlik fördelning av lekplatser i en stadsdel skulle ta hänsyn till 
antalet barn och var de bor, emedan lika fördelning innebär att sprida lekplat-
ser jämt över stadsdelen. Detta exempel har också en tidsaspekt, då befolk-
ningssammansättning förändras över tid, vilket är ett centralt problem för 
park- och friyteplaneringen. En annan central fråga är: Skall det finnas lika 
mycket park i villaområdena som i stenstaden? På en mer problematisk nivå 
handlar detta om jämlik eller rättvis fördelning om det skall finnas fler lekpar-
ker i Äppelviken eftersom de betalar mer skatt eller om de skall finnas fler i 
Rågsved eftersom de boende där har sämre resurser att skaffa lekparker på 
annat sätt. En jämlik fördelning är lika fördelning som görs av rättviseskäl, 
enligt Hanson.  
 
Den som starkast påverkat den teoretiska diskussionen om rättvisa de senaste 
decennierna är moralfilosofen John Rawls. Hans ”teori om rättvisa” som kom 
ut 197156 utgår ifrån att vi kan tänka oss en ”ursprungssituation” där man kan 
tänka sig att hamna i vilken position i samhället som helst, en ”okunnigheten 
slöja”.57 På så sätt riktas diskussionen mot vad som gynnar alla i samhället. 
Rawls teori består av två principer. Den första handlar om att alla måste ha rätt 
till grundläggande friheter som yttrande-, mötes- och religionsfrihet. Den andra 
kan sammanfattas med att olikheter endast kan tillåtas om det gynnar de sämst 
ställda. Rawls kallar den sista för ”differensprincipen”, som ser till att den som 
inte är ”lyckligt lottad” gynnas. Rawls betonar att rättvisa är proceduriell, d.v.s. 
i praktiken handlar det om att ta rättvisa beslut. Även om denna till synes enkla 
idé har kritiserats, t.ex. av Robert Nozick och Amartya Sen, så kan den ändå 
ställa flera svåra och viktiga frågor till stadsplaneringen. Framförallt kräver 
Rawls teori att man fastställer vilka som är ”de sämst ställda”, vilket i hög grad 
blir en fråga om mått.  
 
En reaktion på Rawls rättviseteori var Nozicks ”Anarchy, state, and Utopia” 
(1974). Nozick menar att den stat som alla kan enas om istället är en ”nattväk-
tarstat” som inte bedriver välfärds- eller fördelningspolitik. På så sätt minime-
ras hinder för att förverkliga sina önskningar och den ”negativa friheten”58 
maximeras. En sådan stat litar på marknaden. Nozick betonar behålla-rättvisan. 
Egendomsrätten, liksom rätten att köpa och sälja, har enligt Nozick en så stark 
                                                 
54 Hansson 2001 s. 22-23  
55 Hansson 2001 S. 25 
56 “Theory of Justice”, Rawls 2002 
57 Rawls 2002 s. 11 
58 Begreppen negativ och positiv frihet introducerades av Isaiah Berlin 1958. 
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moralisk grund att i stort sett alla andra moraliska principer måste vika undan. 
Marknaden har således ett egenvärde, oavsett dess konsekvenser. Det är up-
penbart att det är svårt att bedriva kommunal stads- och parkplanering i den 
stat som Nozick beskriver. Privata parker blir antingen kommersiella, avgifts-
belagda eller tillgängliga endast för en grupp eller förening. Offentliga rum 
kommer endast att kunna tillskapas av NGO:er (icke-statliga organisationer) 
eller stiftelser, vilket är vanligt i U.S.A.59 Nozick gav bränsle åt privatiseringen 
av offentliga verksamheter i Europa under 1980-90-talen.  
 
Amartya Sen avvisar marknadens egenvärde och menar att marknadens mora-
liska status måste relateras till dess resultat, härledd av empirin.60 Sen betonar 
den ”positiva friheten”, att man har praktiska möjligheter att förverkliga sina 
önskningar, och inför begreppet förmågor (capabilities).61 Sen bryr sig om dem 
som känner lycka fast de har det dåligt ställt, och framförallt betonar Sen hälsa 
och handikapp. Från ett planeringsperspektiv betyder det att man måste ta 
särskild hänsyn till t.ex. barns, äldres och funktionshindrades förmåga att till-
godogöra sig parkerna. När det gäller friytetillgänglighet och tillgång är det 
uppenbart att olika brukargrupper har olika förmåga att röra sig i staden. Vissa 
kan gå långt. Vissa ser långt. Vissa hittar bra. Vissa är sällan rädda. Vissa har 
mer pengar än andra o.s.v. Vissa individer har således större tillgång till stadens 
friytor än andra. Jag tolkar också Sen så att man hellre bör stödja sig på kvanti-
tativa livsvärldsanalyser av rättvisa och effektivitet (tillgång och tillgänglighet), 
än att fråga om folk är nöjda med sin situation. Om innerstadsbor uttrycker sig 
nöjda med en liten parktillgång kan inte det vara ett skäl till att förtäta mer. Om 
den reella tillgången, beräknad med ett tillgänglighetsperspektiv, är mycket då-
lig måste det anses som problematiskt i sig. Sen stödjer den kunskapsdrivna 
planeringen, med t.ex. mått, framför den endast värderingsdrivna. 

Effektiv planering och effektiv fördelning 

Ett annat sätt att se på fördelning och distribution är effektivitet. Hansson de-
finierar, med hänvisning till Le Grand och Nagel, effektivitet som: ”Effektivitet 
med avseende på en viss uppsättning mål är uppfylld om, och endast om, inget 
av målen skulle kunna uppnås i högre grad utan att något av de andra skulle 
uppnås i lägre grad.”62 Effektivitetsbegreppet utgår ofta från utilitarismens 
moralmaxim om att maximera summan av all nytta (eller lycka). Hansson skil-
jer på ”endimensionell effektivitet” som hänför sig till ett enda mål. Exemplet 
bruttonationalprodukt, skulle i stadsplaneringssammanhang kunna översättas 
med t.ex. mängden friyta. En form av tvådimensionell effektivitet är produkti-
vitet (t.ex. volym/timme), och kan i stadsplaneringstermer översättas med 
mängden friyta/person. Den viktigaste formen av mångdimensionell effektivi-
tet är sk. Pareto-effektivitet. ”Att en tilldelning är Pareto-effektiv betyder att 
ingen skulle kunna få mer utan att någon annan då fick mindre.”63 Exempel på 
                                                 
59 T.ex. The Trust for Public Land (www.tpl.org), Project for Plublic Spaces (www.pps.org) 
60 Rawls  2002 s. 88 
61 Sen i Rawls 2002 s. 124-127 
62 Hansson 2001 s. 29 
63 Hansson 2001 s. 32 
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denna princip inom stadsplaneringen är kompensations- och balanseringsprin-
ciper. Hanson betonar att en effektivitetsanalys oftast inriktats på kvantitativt 
mätbara mål, men att likväl ”mjuka” parametrar kan vara viktiga dimensioner.  
 
Hansson (2001) påpekar, med hänvisning till Rawls, att det inte finns någon 
självklar motsättning mellan rättvisa och effektivitet. Det är nog snarare så att 
”fullkomligt rättvisa institutioner också är effektiva.”64 Att marknaden inte 
förmår fördela rättvist har t.ex. Sen och Rawls visat. Inom den neoklassiska 
teorin har man också visat att marknaden inte alltid är effektiv. Exempel på s.k. 
marknadsmisslyckanden är ”kollektiva varor”, ”externa effekter”, ”bristande 
konkurrens”, ”ofullständiga marknader” och ”asymmetrisk information” 65, 
vilka alla tas upp längre fram.   
 

                                                 
64 Rawls 2002 s. 66 
65 Stiglitz 2000 s. 77 ff 
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Mått- och normhistoria 
I detta kapitel kommer jag att gå igenom de mått och normer för friytetillgång 
som utvecklats i dialektik mellan stadsbyggnadsforskning och planeringsprakti-
ken från mitten av 1800-talet fram till idag, främst i Sverige men även med 
nordiska, europeiska och amerikanska exempel.66 Här beskrivs hur mått och 
normer har utvecklats i spänningen mellan det generella och det specifika, det 
allmänna och det lokala, det kvantitativa och det kvalitativa, det rättvisa och det 
effektiva. Även om genomgången är teoretisk till sin karaktär ska den betraktas 
som del av avhandlingens empiri. På grund av att jag inte hittat någon liknande 
redovisning som har täckt hela utvecklingen är det följande avsnittet relativt 
omfattande. Jag tror dock att det finns ett värde i en grundläggande detaljerad 
genomgång för framtida stadsplaneringsforskning.  
 
Till följd av materialets mångfald har det varit svårt att finna former för sam-
manställning, annat i den form av kronologisk redovisning jag gjort här. Mång-
falden uppfattar jag som intressant i sig. Även om det finns olikheter i mått- 
och normsystemen så är den kanske viktigaste slutsatsen att det funnits en 
stark normtradition som hävdats inom planeringspraktiken. Tack vare den de-
taljerade genomgången går utvecklingen här att följa genom kapitlet. Den av-
slutande frågan är på vilket sätt dessa mått och normer kan vara relevanta idag. 

Historisk utveckling 
Från slutet av 1800-talet till början av 2000-talet har det skett en ansenlig ut-
veckling av normer och mått för friytor och friytetillgång inom offentliga 
stadsplaneringsinstitutioner, i olika omfattning i kontakt med de vetenskapliga 
institutionerna.   

Början på mått- och normhistorien 

I samband med inledningen på den moderna stadsplaneringen i mitten av 
1800-talet skapades föreskrifter för friytor. Man skulle kunna säga att de mo-
derna stadsbyggnadsdoktrinerna i hög grad definierar frågan om friyta och friy-
tetillgång. Det börjar med enklare mått, som förekommer i enstaka fall. Succes-
sivt blir måtten fler till antal och typ.  

De första detaljerade föreskrifterna och vetenskapliga måtten 

Hausmanns gaturegleringar i Paris i mitten av 1800-talet var en av de första 
systematiska regleringarna av stadsbebyggelsens exploateringsgrad som hade 
tydlig koppling till friytetillgång. Med de bredare gatorna, boulevarderna, som 

                                                 
66 För en genomgång av hur grönstrukttur och friytor har integrerats i stadsbyggandet se Lundgren Alm. 
2001. 
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gav ”ljus och luft” (en hygienisk fråga), medgavs en högre hushöjd.67 Den tyska 
stadsbyggnadsteoretikern Richard Baumeister, som också refererade till bl.a. 
”ljus och luft”, menade under samma tid att byggnadshöjden inte borde 
överstiga den fria gatubredden. Kvm friyta/inv menade han också kunde vara 
ett grovt mått på kvalitet.68 Stadsbyggnadsforskaren Stubben framhävde 1907 
att de trånga uppdelade gårdarna i de gamla innerstäderna kunde vinna på att 
anlägga en gemensam trädgård.69 Under samma tid fick även England de första 
riktlinjerna för hur mycket grönyta som bör finnas i en stad.70  
 
Ebenezer Howard formulerade i sin skrift ”Garden cities of to-morrow” 1898 
en av de första övergripande normerna för både privata och offentliga friytor. 
Tomtstorleken, som innebar en relativt rymlig trädgård, skulle vara 250 kvm 
och en 60 ha stor offentlig park skulle finnas centralt i (trädgårds)staden, samt 
en 120 meter bred aveny, med stort inslag av buskar, gräsmattor och träd.71 
Trädgårdsstadens andra förgrundsgestalt Raymond Unwin, som 1912 introdu-
cerade ”12 houses per acre”, skärpte med sin ”Nothing gained by overcrow-
ding!” analysen med en ekonomisk exploateringsberäkning.72 Han menade att 
man överdrivit riskerna med att låg täthet betyder långa gångavstånd, och hän-
visar till att cirkelns yta (den exploaterbara ytan) ökar med kvadraten på radien 
(fågelavståndet).73 Unwin menar som den tyska forskaren Hoepfner att höga 
exploateringar främst gynnade byggherren, men inte brukaren. Hoepfner tyck-
er att varje lägenhet borde ha en trädgård, på minst 40-60 kvm. Ju mindre bo-
staden var ju mer nyttig var trädgården ansåg han.74   
 
I slutet av 1920-talet introducerades det s.k. rymlighetstalet, som ett kvantitativt 
mått på kvalitet i svensk stadsplanering av Uno Åhrén efter en artikel av stads-
byggnadsforskaren Anton Hoenig.75 Rymlighetstalet = friytan/lägenhetsytan 
(BRA = bruttoarean).76 Hoenig, som endast räknade med användbar friyta, 
menade att rymlighetstalet 1 var den rimliga undre gränsen för rymligheten.77 
Detta mått har, som vi kommer att se, levt kvar ända in på mitten av 70-talet i 
Sverige och dansk lagstiftning in på 1980-talet. Det modernistiska stadsbyg-
gandet tog riktig fart in på 1930-talet med hjälp av CIAM och Gropius, som i 
stor utsträckning tog hjälp av rationella mått i sin retorik. Gropius schema över 
hur solvinkeln kan styra hushöjd och exploateringsgrad, som visade att höga 
hus gav ljusa bostäder och mycket friyta, fick stort inflytande. Ur detta schema 
drog han slutsatsen att med samma ljusinfallsvinkel och samma totala vånings-

                                                 
67 Rådberg 1988 s. 40-44 
68 Rådberg 1988 s. 47-48 
69 Rådberg 1988 s. 51 
70 Berggren-Bärring och Grahn 1995 s. 31 
71 Howard 1898 s. 54, 67 
72 Unwin 1912 
73 Rådberg 1988 s. s. 62-63 
74 Hoepfner 1921 s. 37-38, Rådberg 1988 s. s. 65 
75 Rådberg 1988 s. 18-19 
76 Det finns också ett samband mellan rymlighetstalet (r) och exploateringstalet (e) och våningsantalet (n). 
R = 1/e-1/n. 
77 Rådberg 1988 s. 18-19, 71-72 
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yta minskar markåtgången vid högre antal våningar.78 Sert, som var vicepresi-
dent i CIAM, menade att bara genom höghusbyggande ”kan man frigöra till-
räckliga markområden för rekreation, service och parkeringsplatser och förse 
bostäderna med ljus, luft och utsikt.”79  

Direktiv och idealregler för den större skalan 

Stadsbyggnadsprofessorn Patrick Abercrombie fick leda Londons återupp-
byggnad efter andra världskriget. Abercrombie satte i Greater London Plan 
från 1944 upp täthetsnormer för olika zoner: egentliga London (370-750 
inv/ha), The inner Ring (250 in/ha), Suburban London (125 inv/ha), The 
Green Belt (obebyggt), The outer country ring 75-125 inv/ha).80 Idén om The 
Green Belt, som skulle vara en yttre begränsning för stadens tillväxt, är delvis 
ett arv från Unwin.81 Stor vikt lades vid tillgången på parker och naturområden. 
Riktvärdet för parker och lekplatser angavs, med stöd av National Playing Field 
Association till 40 kvm/inv. Detta värde kunde dock i tättbebyggda områden 
minskas till 16 kvm/inv.82 Abercrombies plan levde ända in långt in på 1960-
talet.83 1947 kom Köpenhamns fingerplan som på ett slagkraftigt sätt beskrev 
den önskvärda utvecklingen av staden och dess relation till grönområdena. 
Bebyggelsefingrarna ut på landsbygden innebar att sammanhängande gröna 
kilar bildades in mot centrum.84 Detta innebar att landsbygden förs in till city 
och ger stadsbornas tillgång till grönområden och landsbygd.85  
 
Stockholms generalplan från 1952 har på många sätt sin förebild i Abercrom-
bies Londonplaner.86 Här finns också de första svenska normerna för friytetill-
gång. Med grund i en undersökning som genomfördes av parkavdelningen, 
som visade att 3-6-åringar inte går längre än 200 meter och 7-15-åringar inte 
längre än 300 meter, föreslår generalplanen att en ”provisorisk norm” bör vara 
att det från varje bostad bör finnas en lekplats inom 300 meter. 12 kvm lekyta 
per lekande barn antogs vara ett minimikrav.87 Utgångspunkten är barnens 
behov, och några andra friytenormer formulerades inte i generalplanen.  
 
Det intressanta är att vi här ser de två normtyper som kommer att vara alltige-
nom dominerande i svensk planeringspraktik fram tills idag (2005), först till-
gänglighetsnormen med krav på max-avstånd till friyta, därefter täthetsnormen 
som slår fast minimistandard för kvm friyta/pers. Här finns början till de mer 
sammansatta normsystem som utvecklades under 1960-70-talen. 
 

                                                 
78 Rådberg 1988 s. 79-84 
79 Rådberg 1988 s. 87 
80 Abercrombie 1944 
81 Denna princip anammades av Stockholms regionplane- och trafikkontor 1990.  
82 Rådberg 1988 s. 89 
83 Hall 1988 s. 165 ff 
84 Hall 1991 s. 39 
85 Denna princip anammades av Stockholms regionplane- och trafikkontor 1992 och lever kvar i Stock-
holms regionplan RUFS 2001 (Regionplane- och trafikkontoret 2002). 
86 Rådberg 1988 s. 316-317, Hall 1988 s. 337-340 
87 Stockholms stad 1952 s. 213 
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I övrigt går det i generalplanen att se likheter i planeringsprinciperna för Lind-
hagenplanen88 från 1887 med sitt esplanadsystem av gröna gator som sam-
manbinder stadsparkerna och kopplar ut till de större friområdena, och gene-
ralplanen. Tanken i generalplanen är dock i något större skala. De stora natur-
områdena utgör stommen och föreslås kompletteras och sammanbindas med 
parkstråk ”så att de egentliga grönområdena bildar ett sammanhängande sy-
stem”.89  Detta är ett tydligt bidrag från Holger Bloms parkprogram från 1946, 
om ett sammanhängande parknät. 

Från enkla till sammansatta normsystem 

Under perioden för det svenska folkhemmet, som i stadsbyggandet kan sägas 
börja med funktionalismen omkring 1930 och sluta men det s.k. Miljonpro-
grammet kring 1975, utvecklades successivt en omfattande normapparat, ett 
stort system av föreskrifter, direktiv, idealregler och moraliska principer. Ut-
vecklingen stöddes av forskningen. Dessa normsystem kom att bli kritiserade i 
den s.k. normdebatten 1972-75.  

1960 och -70-talens system av föreskrifter  

Under perioden 1960-1975 genomfördes en systematisk utveckling av allt stör-
re normsystem för bostadsområdens utemiljö.90 Schlyter gör 1976 en grundlig 
genomgång av normer från 1960 till 1975.  
 

 
Utemiljönormerna, särskilt God Bostad91, Planstandard 6592, Planfaktorer 7093, 

Fig. Normer för utemiljö 1960-1970 (Schlyter 1976, från Ericsson et al 1984 s. 11) 
 

                                                 
88 Selling 1970 
89 Stockholms stad 1952 s. 335 
90 Wallin 2002 s. 95 
91 Bostadsstyrelsen 1964, 1976 
92 Stockholms stad 1965 
93 Stockholms stad 1970 
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Bostadens Grannskap94 och Svensk Byggnorm95 härstammar i huvudsak från 
barns behov av lek nära bostaden. Av figuren ovan syns att normutvecklingen 
är relativt kumulativ. Gamla normer bejakas och nya läggs till över tid. De två 
normtyperna, tillgänglighetsnormen och täthetsnormen, används konsekvent 
och parallellt. Småbarnslekplats (100-200 kvm) inom 50 meter, vilket också 
beskrivs som en lekplats/30 lgh. Lekområde/lekplats (1500-4000 kvm) inom 
150-200 meter, vilket också beskrivs som en lekplats/20-150 lgh. Dessa nor-
mer står sig genom hela denna tidsperiod. Kraven på större ytor som gräsfält, 
bollplaner och lekparker skiftar dock, men inom radien på 400-500 meter. Det 
är först i God Bostad från 1970 som normer för allmän rekreation (utöver lek) 
föreslås, då i form av promenadområde (1 km2) inom 1500 meter och ströv-
område inom 2500 meter. Här finns en tydlig storlekshierarki där de små ytor-
na ska ligga nära och de större längre bort. Denna hierarki är också ett tydligt 
resultat av grannskapstänkandet96, ju närmare bostaden ju mindre skala och ju 
mer privat, vilket också tydliggörs genom att beskriva kraven som antalet lä-
genheter/friyta, d.v.s. hur många som ska dela på friytan97. 
 
Begreppet ”disponibel friyta” i Bostadens grannskap används för att urskilja de 
kvartersfriytor inom 50 meter från bostadens entré, som verkligen är använd-
bara.  
 

 
I Bostadens grannskap rekommenderas 100 kvm disponibel friyta/100 kvm 
bostadsvåningsyta, vilket innebär friytan 1 x våningsytan eller rymlighetstalet 1. 
Betoningen på lek under 1960-70-talen har satt sina spår i utemiljöns utform-
ning, särskilt i det s.k. Miljonprogrammet, som ofta är helt dominerat av lekob-
jekt och lekplatser. Även forskargruppen Ericsson et al98 konstaterar 1984 att 
”bostadsområdets friytor” som i SBN-75 är inom 150 meter från bostaden är 

 
Fig. Disponibel friyta (Ericson et al 1981 s. 99) 
 

                                                 
94 Statens planverk 1972, 1975 
95 Statens planverk 1975, 1983 
96 Franzén & Sandstedt 1981 
97 Diskussionen om grader av offentlighet, med hänvisning till bl.a. Oscar Newmans och Bill Hilliers 
teorier utvecklas i kapitlet Tillgång och tillhörighet. 
98 Ericsson et al 1984 s. 16 
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viktigast för barn och hemmaföräldrar. Det går således att skönja en gradient 
från barn till vuxen, som följer gradienten från privat till offentlig, beroende på 
avstånd från bostaden, i normerna.   

Normsystemen ifrågasätts  

Redan i God bostad från 1964 skriver man inledningsvis mycket kritiskt om 
normer även om man slutligen tror att de bör användas.  
 

”Behovet av trafikfria rekreationsytor i ett bostadsområde kan inte enkelt normeras på sam-
ma sätt som exempelvis parkeringsbehovet. Det är för övrigt inte möjligt att genom detaljerade 
normer för detta slags ytor skapa betryggande garantier för en god yttre miljö – även om nor-
merna följs efter bokstaven är därmed inte säkrat att samspelet mellan de olika friytorna, de-
ras läge, uppbyggnad, utformning och mått samt anpassningen till de lokala förutsättningarna 
ger en fullgod lösning av grönområdets problem. Normer kan dock tjäna som instrument att 
höja standarden med […] I synnerhet när det gäller lekplatser har behovet av vägledande 
normer för dimensionering och lokalisering visat sig stort.”99 

 
Tanken om normers möjligheter stöds i de vad man tydligen upplever välfun-
gerande och tydliga parkeringsnormerna.100

 
Ambivalensen kring normsystemen leder till den s.k. normdebatten 1972-73.101 
Den uttalade orsaken var 1960-talets hårdexploaterade miljöers brister, uthyr-
ningskriser och Planverkets arbete med Bostadens grannskap 1972-1975.102 
Mot normerna stod byggföretagen och ”normtrötta” fackmän och arkitekter. 
Det är intressanta att det som stod i centrum för debatten var friytekravet 
”Disponibel friyta inom 50 m från entré uppgående till 100 kvm/100 kvm vy 
[våningsyta] skall godtas.”103 Att just friytorna stod i centrum ter sig naturligt 
då det är just mängden friyta som står i proportion till exploateringsnivåerna, 
och därför byggarens vinstmarginaler. Detta är en sannolikt en förklaring till 
varför friytor har varit och är en stor stadsbyggnadsfråga.  
 
I statens betänkande ”Solidarisk bostadspolitik” från 1974 säger man  
 

”Vi anser att minimikrav beträffande miljöns utformning måste tillämpas med stor försiktig-
het. De negativa effekterna av införandet av parkeringsnormer för några år sedan är väl kän-
da [den försämrade utemiljön]. Risken för enahanda och likformiga miljöer är stor och lokala 
förutsättningar för variationer kan lätt bli åsidosatta […] Eftersom de topografiska förhål-
landena växlar, behöver normerna formuleras med hänsyn till detta för att inte bli orimligt 
kostnadskrävande att genomföra. I praktiken kan det innebära att de blir mycket allmänt 
hållna. De bör då ersättas med t.ex. råd och anvisningar.”104 

 
Rådberg konstaterar det anmärkningsvärda att man argumenterar mot friyte-

                                                 
99 Bostadsstyrelsen 1964 s. 46 
100 Bostadsstyrelsen 1964 s. 48 & Byggnadsstyrelsen 1960. Denna ambivalens till normer framgår också i 
den rätt så normtunga rapporten Bostadens grannskap (Statens planverk 1972) 
101 Rådberg 1988 s. 390-396 
102 Statens planverk 1972, Statens planverk 1975
103 Detta innebar således rymlighetstalet 1. 
104 SOU 1974 s. 326-327
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normer med hänsyn till de misslyckade parkeringsnormerna som försämrat 
utemiljön, vilket kan betraktas som motsägelsefullt.105  
 
Trots de dåliga utemiljöerna som skapats under de senaste åren fanns ingen 
opinion för nya friytenormer utan läget var snarast det omvända. Bostadspro-
ducenter (bl.a. ledare inom HSB) och unga radikala arkitekter var tydliga mot-
ståndare till statliga styrande normer. Kritik framkom även i remissvaren på 
Bostadens grannskap. Eftersom Bostadens grannskap kom ut först 1975, efter 
Miljonprogrammet, fick det inte någon reell betydelse för byggandet, då man 
inom byggsektorn nu hade gått över till småhus och markbostäder.106 Byggan-
det av flerfamiljshus gick under 1980- och 90-talen över till mindre punktvisa 
förtätningsprojekt.  

Normsystemen upprätthålls av forskningen 

Trots normdebatten fortsätter man under 1980- och 90-talen inom forskningen 
tillsammans med vissa planeringspraktiker att utvärdera och utveckla normer 
för friytor. Byggforskningsrådet stödde under början på 1980-talet flera projekt 
som utvärderade och utvecklade de normsystem och principer som tagits fram 
under 1960- och 70-talen. Det går faktiskt att spåra normsystemen ändå fram 
till ett holländskt forskningsprojekt från 2003. 

Samarbete forskare och planerare 

Den svenska forskargruppen Ericson et al107 prövade 1981 normerna i Bosta-
dens grannskap. De räknade disponibel friyta från varje entré i åtta stycken 
”typkvarter” i varsin stadsdel, och man förvånades av att så hög andel av be-
byggelsen inte uppfyllde normerna. Detta skulle ju kunna indikera att de inte är 
särskilt rimliga, men det är inget som forskarna diskuterar här.  
 
Forskargruppen Ericson et al108 gör en principiell indelning i ”kvartersfriytor” 
och ”stadsdelsfriytor”. Detta är också en schematisk indelning av privatägda 
ytor på kvartersmarken och offentligt ägda och förvaltade ytor på allmän plats. 
Detta skiljer också principiellt byggarens och kommunens ansvar i exploate-
ringsskedet. Detta grunder också för en sorts jämviktsresonemang, mellan pri-
vata och offentliga friytor. I God bostad står ”Grönområdet är flerfamiljshu-
sets kompensation för småhusets egna trädgård och stadsmänniskans gottgö-
relse för att hon inte som landsbygdsbon har tillgång till natur- och strövområ-
den i bostadens nära grannskap.”109 ”Bostäder i markplanet bör ha egna ute-
platser med direkt utgång från lägenheten. De som bor högre upp bör ha dels 
balkong i soligt läge, dels tillgång till en uteplats på marken. Den senare kan 
antingen anordnas så att den är direkt ansluten till bostaden via en trappa eller 

                                                 
105 Rådberg 1988 s. 391 
106 Rådberg 1988 s. 393-394 
107 Ericson et al 1981 s. 101-103 
108 Ericson et al 1981 
109 Bostadsstyrelsen 1964 
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placeras något längre bort, t.ex. vara en odlingslott.”110 Vad som är ”bostadens 
nära grannskap” och ”något längre bort” specificeras dock ej i kvantitativa 
termer.  

Samarbete forskare och planerare 

Flodin et al, som är en grupp av forskare från SLU och planerare i Halmstads 
kommun, gör 1983 ett försök att bygga ut de barnfokuserade normerna i SBN 
och BG till mer allmängiltiga normer som även innefattar ”vuxnas behov”.111 
Begrepp som lekytor, lekområden, lekparker har ersatts med allmänna begrepp 
som friyta, trädgård, park och friluftsmark. Här finns fortfarande en tydlig stor-
lekshierarki och grader av offentlighet. Flodin et al menar att: ”Planering bör 
dock inte utgå från lägsta tänkbara krav, annat än i undantagsfall. Även vid 
svåra planeringsförutsättningar bör kommunen sträva efter att uppnå högsta 
standard.” 112 Det man föreslår är en differentiering i standardnivåer, vilket 
överensstämmer med principen för t.ex. trafiknormsystemet TRÅD.113 Grön 
standard innebär ”Bra, önskvärd standard som i regel kan uppnås vid nyplane-
ring”. Gul standard innebär ”Lägsta acceptabla standard för barnfamiljer, rörel-
sehindrade och äldre. Kan tillämpas vid besvärliga planeringsförutsättningar 
som exempelvis kan förekomma vid förändringar i befintliga områden [förtät-
ning]”. Röd standard innebär ”låg standard som i regel bör undvikas”.  
 

 
 

 
 
Fig. Normer för friytor med grön respektive gul standard (Flodin et al 1983 s. 15) 

Inga empiriska studier ligger egentligen till grund för Flodin et al:s kritik av 
SBN och BG utan man för en saklig argumentation baserad på egna observa-
tioner och erfarenheter, och i polemik med den rådande planeringsdiskursen.  
 

”Vi fann flera skäl till att justera avstånden [i SBN/BG] till några utav vistelseytorna. 1) 
Den avgörande faktorn för tillgängligheten till stadens vistelseytor är inte gångavståndet utan 

                                                 
110 Bostadsstyrelsen 1976 
111 Flodin et al 1983 s. 9 
112 Flodin et al 1983 s. 9 
113 Flodin et al 1983 s. 13 
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trafiksäkerheten. De miljöer som trafiksäkerhetsmässigt tillåter 500 m till grannskapsparken 
är i praktiken få: äldre villabebyggelse och områden med hög grad av trafikseparering. Ofta är 
dessa bostadsmiljöer promenadvänliga och vi tror att det i viss mån kan kompensera avstån-
det. 2) Rent ytmässigt är det svårt att få in alla nivåer i SBN/BG i den befintliga staden 
utan att förlänga avstånden. 3) Stadens befolkningsunderlag talar också för att resurserna 
måste samlas i färre parker. 4) Översiktlig planering underlättas av en lättöverskådlig syste-
matik med få enkla begrepp.” (Flodin et al 1983) 

Normsystemen befästs och ackumuleras 

Ericsson et al114, en grupp av praktiserande landskapsarkitekter och kommuna-
la planerare bygger ut och befäster nya friytenormer i samarbete med forskare 
vid SLU. De gör detta utifrån en omfattande genomgång av normutvecklingen 
i statliga dokument115, forskningsrapporter116, kommunala utredningar mellan 
1970-1981. De konstaterar att det råder stor enighet angående funktioner som 
omnämns under respektive friytetyp (benämningarna varierar mer), att sam-
stämmigheten är större för föreslagna avstånd till respektive område än för 
områdesstorlek, och slutligen att inga källor har försökt att ge riktvärden för 
”stadspark”.  
 

 
 

 
 
Fig. Normer för friytor (Ericsson et al 1984 s. 74) 

Det kan verka som Ericsson et al117 föreslår nya sammanslagningar av tidigare 
kategorier, men principerna lever kvar sen 1960-talet. De frångår dock tidigare 
normer för bostadsnära park (från 3 ha till 1 ha) med motiveringen att önskade 
funktioner får plats samt att man då kan sätta högre krav på närhet (300 me-
ter). Man konstaterar efter erfarenhet att ett bra promenadområde kan vara 
attraktion för en hel stad och att en mindre stadspark också är ett promenad-
område, trots att det inte uppfyller kravet. I detta fall har man prioriterat funk-
tionen ”promenad”, men i fallet gårdsytor har man varit väldigt noga med att 
räkna ytstorlekar. Detta synliggör frågan om det kvalitativa och det kvantitati-
va. Det verkar finnas en tendens att betona det kvantitativa i närmiljön och det 

                                                 
114 Ericsson et al 1984 
115 Svensk byggnorm -80, Bostadens grannskap -75 
116 SNV 1971, Schlyter 1976 
117 Ericsson et al 1984 s. 74-76 
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kvalitativa längre bort. Orsaken kan vara att det närmare och småskaligare går 
att relativt snabbt förändra och är en mer aktuell vardaglig angelägenhet. Sta-
dens storskaligare friområdesstrukturer är långsiktigare, och svårare att styra. 

Normer övergår mot mått då komplexiteten ökar 

Ericsson fortsätter tillsammans med Ingmar att utreda och tillämpa mått för 
”friluftsmarker”.118 Fokus är här på de större offentliga friytorna, de som kallas 
promenadområden och strövområden.119 Man skiljer på disponibel areal och 
specifik areal, där den första innebär tillgänglig friyta (inom ett visst avstånd), 
och den senare innefattar tillgänglig friyta (inom ett visst avstånd) beroende av 
befolkningstäthet. Med ” specifik areal” försöker man kombinera täthet och 
tillgänglighet till ett mått (kvm friyta/inv) som säger hur mycket friyta ”jag” i 
”mitt” bostadsområde har att förfoga över relativt mina grannar i bostadsom-
råden plus de som bor i anslutande bostadsområden.120 Det finns uppenbara 
brister i deras metod. Att räkna fågelavstånd från bostadsområdets centrum-
punkt till omgivningen utesluter t.ex. faktorer som gångavstånd och täthets-
skillnader inom ett avgränsat område. Men, Ericsson och Ingmar är inne på 
något väsentligt, att kombinera tillgänglighet och täthet. D.v.s. hur mycket till-
gänglig friyta har jag om jag räknar med hur många jag delar den med. På 
grund av modellens komplexitet uppfattar jag att de lägger tyngdpunkten mer 
på själva måttet, vad som bör mätas, och mindre på normen för en ”god nivå”.  
 

 
 

 
Fig Riktlinjeförslag (Ericsson & Ingmar 1989 s. 61) 

Ericsson och Ingmar (1989) delar som Flodin et al (1983) in riktlinjerna i stan-
dardnivåer i form av gränsvärde (minsta godtagbara standard) och riktvärde 
(önskvärd standard), vilket pekar på behovet av nyanser i normer. Frågan är 
hur mycket längre Ericsson och Ingmar hade kommit med kraftfullare dator-
baserade GIS (Geografiskt informationssystem). 

                                                 
118 Ericsson & Ingmar 1989, Uppsala kommun 1994 
119 En kan tyckas orimlig definition av strövmark är att 500 meter breda zoner längs ”industrier och 
tyngre bebyggelse” tas bort som strövmark. Detta är ett av många exempel på normantaganden som kan 
tyckas ha vag empirisk grund. (Uppsala kommun 1994 s. 9) 
120 Genom en relativt omständlig beräkning (utan GIS) delas friytor ut till vardera bostadsområde bero-
ende av relativ befolkningsmängd. (Här får man hur mycket av de ytor som jag delar med grannbostads-
områden.) Denna friytemängd divideras sedan med det specifika bostadsområdets befolkningsmängd. 
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Normsystem befästs men blir mer kvalitativa  

Forskarna Berggren-Bärring och Grahn konstaterar 1995 att normer för utbu-
det av grönområden har mer byggt på planerarerfarenhet och bedömning, än 
på forskning.121 Efter en genomgång av en rad svenska, finska, tyska, engelska 
och amerikanska normer varav flera beskrivits här ovan, föreslår Berggren-
Bärring och Grahn en parktypologi som ändå i sin princip överensstämmer 
med rådande normtradition.122 De gör således i princip som Ericsson m.fl, fast 
mer omfattande, att utifrån en genomgång av befintliga normer skapa en sam-
manfattning som syftar till att vara generellt gällande.   

 
 

 
Parktyp Storlek (ha) Avstånd (m) Täthet (kvm/inv) 

Prydnadsplantering <1 - 2-6 

Grannskapspark 1-5 300-500 10-15 

Stadsdelspark 5-10 500-1000 - 

Stadsområdespark 10-50 - - 

Storstadspark, regionpark 50-200 - - 

Stadsskog >200 - - 

 
Fig. Efter Berggren-Bärring och Grahn (1995, min sammanställning). I rutor utan siffror har man inte tagit 

Även om Berggren-Bärrings och Grahns sammanfattning har en något lägre 
detaljeringsgrad så bidrar de ändå till att principerna för de normsystem som 
skapades på 60-talet befästs. Det måste i detta sammanhang nämnas att mest 
uppmärksammat i Grahns forskning har varit kategoriseringen i åtta parkegen-
skaper.123 Även om dessa i hög grad kan kritiseras för att de är framtagna ut-
ifrån Lund, Västerås och Uppsalas lokala förutsättningar, d.v.s. inte gäller så 
generellt som framställts, samt att de i olika publikationer byter namn och be-
tydelse, d.v.s. har oklara definitioner, så har de bidragit till att införa ett mer 
kvalitativt tänkande i friytenormerna. Ett kvalitativt tänkande som å ena sidan 
kan ifrågasätta de gängse normsystemen, men å andra sidan av efterföljande 
integrerats i normsystem. 

Ny holländsk forskning utvecklar normsystemet igen 

Med tydlig inspiration från Grahns forskning har man inom ett holländskt 
forskningsprojekt tagit fram riktlinjer för grönytetillgång, för att stödja miljöar-
betet i Flandern (Milieu-en Natuurrapport Vlaanderen: MIRA).124 Här tar man 
återigen ett steg framåt och föreslår ett till synes ’komplett’ normsystem, samt 
visar att det går att hantera i GIS. 

                                                 
121 Berggren-Bärring & Grahn 1995 s. 31 
122 Berggren-Bärring & Grahn 1995 s. 30-43 
123 ”det vilda”, ”det artirika”, ”det rymliga”, ”det rofyllda”, ”det lekfulla”, ”det gröna torget”, ”det festli-
ga” och ”det kulturella”. (Berggren-Bärring & Grahn 1995 s. 84-165, se även Grahn & Sorte 1985) 
124 Van Herzele & Wiedemann 2003 s. 110 
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Med begreppet ”functional levels” (friytestorlekstyper) hävdar man, med hän-
visning till Beer (1990), Reneman (1999) och Grahn (1986, Berggren-Bärring & 
Grahn 1995) att en storlekstyp inte kan ersättas eller kompenseras av en annan. 
En analyskarta över Antwerpen redovisar bristområden för olika friytenivåer, 
likt Malmö grönplan och Västerås grönstrukturplan. Dessutom har man grovt 
kategoriserat grönområdesvärdena i fem typer (quiteness, facilities, nature, culture, 
space), till stor del med ledning av Grahns åtta parkegenskaper.125 I GIS-
analyserna av tillgång och tillgänglighet har man tagit hänsyn till reellt gångav-
stånd och barriärer, vilket inte gjorts tidigare. En intressant sammanställning 
över staden Antwerpen är diagrammet ”andelen invånare med minst ett grön-
område inom räckhåll för olika skalnivå och en god attraktivitet per värdetyp.”  

Functional level [Friytenivå] Min surface (ha) Max distance (m) 

Residential green - 150 

Neighborhood green 1 400 

Quarter green 10 (park: 5) 800 

District green 30 (park: 10) 1600 

City green 60 3200 

Urban forest >200 (smaller towns) 
>300 (big cities) 

5000 

 
Fig. Minimum standard för stadens grönområden (MIRA-S 2000 i Van Herzele & Wiedemann 2003) 
 

 

 
 

 

 
 
Fig. Percentage of inhabitants with at least one green area within reach at different functional levels and with a 
good level of attractiveness per quality attribute - city of Antwerp (Van Herzele & Wiedemann 2003). 

Av diagrammet ovan kan man utläsa att många har långt till rofylldhet (quiet-
ness) och att de som har detta inom räckhåll får det i stadsparkerna (city green). 
Över huvudtaget verkar stadsparkerna göra mest nytta för flest människor. Det 
finns här dock ett geografiskt statistiskt problem, ’det geografiska områdets 
problem’, som jag kommer utreder längre fram. Vi vet inte hur staden avgrän-
sats och hur stora skillnaderna egentligen är inom staden.  

Samtida mått- och normsystem 
Som synes har här funnits en relativt konsekvent mått- och normtradition, på 
                                                 
125 Berggren-Bärring & Grahn 1995 s. 84-87 
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vilket de mått och normer som idag används baseras. Nedan redovisar jag sam-
tida normsystem i statliga myndigheter samt samtida normer praktiserade av 
lokala myndigheter som kommunernas stadsbyggnadskontor.  

Samtida normsystemen i statliga myndigheter 

I Sverige kan man beskriva den samtida situationen som att man i lagstiftning-
en helt har tagit avstånd från kvantitativa normsystem men att man från den 
statliga myndigheten Boverket föreslår rekommendationer, kvantitativa ideal-
regler, och ”planindikatorer” som är helt enligt gängse normtradition och friy-
teforskning som ovan beskrivits. Den statliga myndigheten Statistiska central-
byrån (SCB) har också nyligen prövat olika friytetillgångsmått, som ansluter sig 
till traditionen. Stadsplaneringens friytenormer kanske formellt har försvunnit 
från lagstiftningen men den är fortfarande högst närvarande i myndigheternas 
dokument och den samtida planeringspraktiken, fast i annan skepnad som 
”planindikatorer”, riktlinjer och rekommendationer. Vid en jämförelse med 
andra europeiska och amerikanska system är likheten slående hur normer och 
normsystem byggts upp.   

Idealregler i plan- och bygglagstiftning 1996 

Bucht och Persson kommenterar i PBL-utredningen från 1994. ”Med PBL 
togs all normering av friytor bort och det blev fritt fram för varje enskild 
kommun att bestämma över de utomhuskvaliteter som man ville ge sina invå-
nare. Studier har visat att en god utomhuskvalitet förutsätter att kommunen 
drar upp egna riktlinjer i översiktsplaneringen och detaljplaneringen och vidare 
att det finns personer som följer upp dessa riktlinjer genom hela planerings-
processen.”126 PBL-utredningen ser uppenbarligen ändå ett behov av att for-
mulera något slags allmänt mål för friytetillgången. ”Visionen är att göra det 
möjligt för så många som möjligt att kunna få en vardaglig kontakt med ostör-
da naturområden genom att ta sig till fots, per cykel eller genom att använda sig 
av allmänna kommunikationer.” 127

 
Plan- och bygglagen från 1996 (PBL kap. 2) föreskriver att bebyggelse ska ut-
formas med hänsyn till behovet av parker och grönområden. Vid bostäder och 
vid verksamheter för barn ska det finnas tillräckligt stor friyta för lek och ute-
vistelse. "När en tomt anordnas eller ett område tas i anspråk för en anlägg-
ning, skall på tomten eller området eller i närheten därav så långt som möjligt 
anordnas 1. tillräckligt stor friyta med anordningar för lek och utevistelse, om 
det på tomten finns en byggnad med en eller flera bostadslägenheter." (PBL 5 
kap. 17§) Man skriver i propositionen till lagen: "Om friyta blir anordnad utan-
för tomten, finns det emellertid ej anledning att fordra att den skall vara 
gemensam för flera byggnader. Tomtägaren kan till exempel ha lämpligt ut-
rymme för en friyta på en av honom själv ägd granntomt." (prop 1985/86:1 
bilagedel 3 kap. 15 § s.249) Även om det inte längre finns kvantitativa normer i 
                                                 
126 Bucht & Person 1994 
127 Bucht & Person 1994 
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planlagstiftningen så finns det starka tendenser att skapa detta i miljöpolitiken, 
som har en helt annan naturvetenskaplig förankring.  

Miljöbalkens miljökvalitetsnormer 

Om man i plan- och bygglagen rensat från normer så har normer under de 
senaste decenniet närmat sig planeringspraktiken genom miljölagstiftningen. 
Här har miljökvalitetsnormerna fått stort genomslag. ”[Miljökvali-
tets]Normerna infördes i miljöbalken för att genomföra EU:s miljölagstiftning 
och de nationella miljökvalitetsmålen. [Normauktoriteten] Naturvårdsverket ser 
en stor potential i att använda miljökvalitetsnormer för dessa syften.”128 Det är 
intressant hur utredaren Peggy Lerman redovisar några erfarenheter i Natur-
vårdsverkets rapport från 2004. Hennes slutsatser som bekräftar mycket av 
Jerker Lundequists teser, redovisade i begreppskapitlet, om hur normer måste 
vara effektiva och förankrade för att de ska gälla och användas.  
 

”Normerna har haft lång startsträcka, men kan nu antas vara allmänt kända. Detta främ-
jar avsevärt normernas styrverkan i kommande fall. [Normen är förankrad.] Stoppfunktio-
nen är av mycket stor betydelse för styrverkan och en avvägningsregel kan inte antas ge lika 
stor påverkan på utvecklingen av projekt och planer som en stoppregel. [Institutionell makt 
har skapats.] Kunskapsunderlag som gör det möjligt att bedöma förändringars betydelse för 
normerna i ett större perspektiv – geografiskt och sakligt – är viktiga att utveckla, så att 
normerna styr inte bara mot acceptabel miljö i en viss punkt utan även förbättring samlat. 
[Här antyds behovet att mäta strukturellt.] Regelsystemet är ofärdigt och onödigt komplicerat. 
[…] Det är en onödig försämring av styrverkan och kan ge normerna oförtjänt ’dåligt rykte’ 
som beslutsredskap.”   129

 
Miljökvalitetsnormerna har haft stor betydelse inom svensk planeringspraktik 
och politik det senaste decenniet. Framförallt är det normerna om luftkvalitet 
som fått genomslag i debatten, som argument mot väg- och förtätningspro-
jekt.130 Normerna har miljö- och naturvetenskaplig grund och behandlar främst 
gränsvärden för föroreningar. Lerman menar att skillnaden mellan bindande 
normer, dels rekommendationer, dels mål, måste synliggöras för att ”det ska gå 
att hålla kvar dagens nivå på styrverkan.”131 Få tendenser i den svenska stads-
planeringsdebatten tyder på att vi i Sverige skulle få miljökvalitetsnormer för 
friytetillgång. Inte heller är det särskilt troligt att vi får tillbaka de föreskrifter 
som idag finns i dansk lagstiftning eller de direktiv som finns i det norska utlå-
ningssystemet.  

Lagstadgade föreskrifter i Danmark men direktiv i Norge  

I Norge och Danmark har man inte i samma grad avreglerat normsystemen 
från modernismen. I det gällande danska byggningsreglementet från 1982 före-
skrivs att utemiljön vid bostäderna ska vara lika stor som den sammanlagda 
                                                 
128 Naturvårdsverket 2000 s. 7 
129 Naturvårdsverket 2004 s. 6-7 
130 I Stockholm har Hornsgatan på Södermalm varit särskilt uppmärksammat som dålig miljö, och där ett 
förtätningsprojekt i Hornstull (tillfälligt) stoppats med hänvisning till miljökvalitetsnormen. Förtätningens 
konsekvenser för friytestrukturen kom i skymundan, då processen hade ett stort inslag av NIMBY:ism, 
där normen var ett starkare maktinstrument. 
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lägenhetsytan, d.v.s. rymlighetstalet 1. Undantag kan ges i äldre tät bebyggelse. 
Mer specificerade krav finns på lekytor, vilka liknar de svenska som t.ex. God 
Bostad. Småbarnslek för var trettionde lägenhet ska vara minst 10 kvm/lgh, 
minst 200 kvm stor och finnas högst 50 meter från entré. Närlekområden för 
var sextionde lägenhet ska vara minst 20 kvm/lgh, minst 600 kvm stor. Kvar-
terslek för var 120:e lägenhet ska vara minst 15 kvm/lgh, minst 1200 kvm stor. 
I Norge finns inga kvantitativa normer i lagen.132 Däremot har man ett utlå-
ningsinstitut, Husbanken, som ger tillägg i lånen om man följer deras riktlinjer 
för utemiljö. Dessa innebär minst 50 kvm friyta/lgh eller 25 kvm i koncentre-
rad bebyggelse. Man har krav för solljus- och bullernivå. 50 kvm närlek för var 
25:e lägenhet och en yta för bollspel för var 200:e lägenhet. Kvantitativa nor-
mer är således mer formaliserade som regler och föreskrifter i Danmark men 
som direktiv, normer som kopplas till belöningar, i Norge. Det vi i Sverige idag 
har att förlita oss på från myndighetshåll är dels övergripande mål i form av 
idealregler och dels rekommendationer om normer och mått från statliga verk 
som Boverket och Naturvårdsverket.  

De svenska nationella miljö- och folkhälsomålen 

1999 fastställde den svenska regeringen de nationella miljömålen. Där står un-
der målet ”God bebyggd miljö” i delmål 3. ”Biologisk mångfald och grön- och 
vattenområden i tätorter utvecklas.” Detta innebär att ”Natur- och grönområ-
den med närhet till bebyggelsen och med god tillgänglighet värnas så att beho-
vet av lek, rekreation, lokal odling samt ett hälsosamt lokalklimat kan tillgodo-
ses.”133 Boverket menar att ”En försämrad grönstruktur ger stadens invånare 
färre områden för rekreation, lek, motion, promenader, etc. Tillgång till gröns-
ka i omgivningen är ett grundläggande behov och dålig tillgänglighet påverkar 
därför människors hälsa och vardagsliv.”134  
 
Naturvårdsverket, som i mångt och mycket står bakom miljömålsarbetet, kon-
staterar i rapporten Konsekvenser för friluftsliv (2001) att friluftslivet bygger 
på ”tillgången till ren luft, rena vattendrag och tilltalande natur.” Man betonar 
att även mindre parker har betydelse för friluftslivet, men ”särskilt stor betydel-
se har tillgången till större sammanhängande naturområden.” I Miljömålspro-
positionen säger man att ”Uppföljning [av målen] kan ske genom att mäta tät-
orters tillväxt […] och tillgång till grönområden…”135 Boverket föreslår att 
detta mäts genom ”Andelen av befolkningen som har mer än 5 minuters pro-
menadavstånd till park eller naturområde”.136 Även om målet är relativt diffust 
formulerat som ”närhet” så preciserar man ändå i propositionen hur ”närhe-
ten”, tillgängligheten, borde mätas. Det är dock inte sannolikt att detta mått 
blir lagstadgat.  
 
                                                                                                                            
131 Naturvårdsverket 2004 s. 6-7 
132 Svensson & Nilsson 1993 s. 24-26 
133 Boverket 1999b 
134 Boverket 1999b s. 55 
135 Reg. prop. 2000/01:130 ” Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier” 
136 Boverket 1999b 
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I Regeringens proposition om nationella mål för folkhälsan står:  
 

”Det är önskvärt att göra en uppföljning av vad folkhälsoarbetet inom de elva målområdena. 
Uppföljning och utvärdering bör också ske ur ett klass- och könsperspektiv samt etniskt per-
spektiv. För att klara detta finns det ett behov av tydliga definitioner, ny kunskap och fortsatt 
forskning och utveckling av nya mått, både indikatorer och sammanfattande mått som index, 
som beskriver den nya inriktningen av folkhälsopolitiken mot bestämningsfaktorer för hälsan. 
Dessutom finns i takt med utvecklingen av nya folkhälsomått ett behov av översyn och utveck-
ling av den befintliga statistiken på området. […] Studier visar också att människors var-
dagsmiljöer har stor betydelse för stressnivåer och hälsa. Det har särskilt visat sig att möjlighet 
till rekreation och återhämtning i t.ex. natur- och grönområden, kulturupplevelser och ska-
pande verksamhet påverkar människors förmåga att återhämta sig från stress. Det faktum 
att allt fler människor i dag lever i tätorter med begränsad tillgång till grönområden påverkar 
möjligheten till återhämtning.”   137

 
Nationella folkhälsokommittén föreslår 18 hälsopolitiska mål där mål nr 6 di-
rekt behandlar friytetillgång.138 Målet ”Tillgängliga grönområden för rekrea-
tion” formuleras enligt följande. ”För att människor skall få nya krafter och 
kunna ta till sig nya tankar och impulser behövs möjligheter till återhämtning 
genom vila och rekreation. Man vet idag att naturen är en särskilt läkande kraft 
mot olika stresstillstånd. Kommittén påtalar därför behovet av bullerfria och 
säkra grönområden i närheten av bostadsområden, stimulerande förskole- och 
skolgårdar för barn och bra utemiljöer vid särskilda boendeformer för äldre 
och funktionshindrade.”139 Dessa typer av målbeskrivningar om behov och 
närhet utgör en slags ideologisk grund för de kvantitativa normer som man 
idag rekommenderar från Boverket och SCB.  

Boverkets och Nordiska ministerrådets rekommendationer 

Att den långa svenska normtraditionen fortfarande är vid liv avslöjas i Bover-
kets handbok ”Gröna områden i planeringen” (1999). Det måste dock anses 
vara anmärkningsvärt att rekommendationerna inte kommer från svensk 
forskning av t.ex. Grahn eller Ericsson utan är hämtade från Nordiska minis-
terrådets rapport ”Friluftsliv trenger mer enn arealer” (1996). Orsaken till detta 
torde vara att man från Boverkets hoppas på att de kan få trovärdighet för att 
de är hämtade från en normauktoritet ”högre upp”.

 
Normsystemet är som synes principiellt enligt gängse normtradition, som t.ex. 

 
Friytetyp Min. Storlek Max. Avstånd Kvalitativa krav 

Närpark   - < 50 meter Lekplats för de minsta barnen, grönska, sol 
och ej buller. 

Lokalpark  > 0,3-0,6 ha < 200 meter Bollspel, grönska sol och <55 dBA. 

Stadsdelspark  > 10-20 ha < 500-800 meter Naturupplevelse, vattendrag eller damm, 
bollspel, mötesplats och tyst. 

Friarealer  > 1000 ha 
täckningsgrad på 

300-400 
m2/invånare 

Naturupplevelse. 

 
Fig. Boverkets och Nordiska ministerrådets rekommendationer (Efter Boverket 1999). 

                                                 
137 Prop. 2002/03:35 
138 Prop. 2002/03:35 
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Ericsson et al från 1984, även om gränsvärdena är något olika.140 Det är följakt-
ligen inte bara så att man inom Boverket formellt rekommenderar kvantitativa 
normer. Boverket och Naturvårdsverket driver ett aktivt utredningsarbete om 
hur normer, i form av s.k. ”planindikatorer”, kan implementeras i planeringen.  

SAMS planindikatorer och Fallstudie Burlöv 

Boverket och Naturvårdsverket har i ett gemensamt projekt SAMS velat un-
dersöka vilka planindikatorer (normer) som är mest relevanta i dagens stads-
planering. Resultatet måste sägas vara häpnadsväckande, då det i hög grad lyf-
ter fram friytorna och även pekar på behovet av kvantifierbara normer. Utifrån 
flertalet fallstudier har man tagit fram tolv huvudgrupper av planindikatorer, 
varav fem kan hänföras direkt till stadens friytor som tillgång. 
 

 
I förslagen till planindikatorer i figuren ovan tas egentligen alla de väsentliga 
delarna och problemen upp med att mäta friytetillgång, nämligen tillgänglighet, 
täthet, friytestorlek och friytekvalitet. Som andra tidigare normsystem så foku-
serar vissa förslag på tillgänglighet (Nr 3), vissa på täthet (nr 7), vissa på kvalitet 
(nr 4), men skillnaden är att här har man genom hävd inom planeringsprakti-
ken kommit fram till måtten, inte genom empirisk forskning eller normsam-
manställning, som tidigare oftast varit fallet. 

 
3. Tillgänglighet till rekreationsområden – mäts genom ”andel av bostads-
områden som har god tillgängighet till lek- och rekreationsområden”, ”gång-
avstånd mellan bostads- och grönområden”, och ”antal barriärer mellan bo-
stads- och grönområden”.  
4. Bullerstörd bebyggelse och grönområden – mäts genom ”andelen 
bullerstörda, X max dB(A) utomhus”, och ”andel grönområ-
den/rekreationsområden med max X dB(A).” […] 
7. Tillgång till parkmark – mäts genom ”areal parkmark per invånare”. Stor-
lek och kvalitet på parkmark behöver specificeras. Indikatorn är mest relevant 
i större tätorter där ”tillgång till grön- och rekreationsområden är begränsad”.  
8. Tillgång till skogs- ängs- och våtmark – mäts genom ”andel skogs- 
ängs- och våtmark av total markanvändning”  
9. Skyddade grönområden – Mäts genom ”andel skyddade grönområden”.  

 
Fig. Urval av SAMS-projektets förslag till planindikatorer. (Boverket & Naturvårdsverket 2000b)  

 

 
En av fallstudierna inom SAMS-projektet var ett planeringsarbete inom Bur-
lövs kommun där man använde den s.k. PICABUE-metoden som grundar sig 
på olika typer av medborgarsamtal.141 Av de 37 framtagna plan- och fältindika-
torerna valde PICABUE–gruppen ut följande för en ”god livsmiljö” för de 
boende i Burlöv: 1) Bostadsområden med 400 meter till närmaste Grönområ-
de, 2) Bebyggelseområden med värdefulla rekreations- och landskapsområden, 
3) Andel invånare med max 5, 10, 15 minuter till grönområde, 4) Fridfullhets-
områden, 5) Grönområde/mark för trafik, 6) Luftföroreningar, 7) Antal män-
niskor utsatta för buller. De livsmiljöindikatorer som valdes kan faktiskt samt-
liga hänföras till utemiljön och fem av sju direkt till tillgänglighet och tillgång 
                                                                                                                            
139 Prop. 2002/03:35 s. 118 
140 Kravet på 1000 ha måste anses vara mycket högt, särskilt med sydskandinaviska (Skåne, Danmark) 
mått mätt.  
141 Boverket & Naturvårdsverket 2000b 
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till grönområde. Detta måste anses vara anmärkningsvärt i stadsplanerings-
sammanhang i stort. De frågor som medborgarna här uttrycker är viktigast har 
knappast prioriterats i varken Boverkets arbete eller i det nationella miljömåls-
arbetet. Det är dessutom anmärkningsvärt att indikatorerna i så hög grad är 
kvantitativa mått, inte idealregler. Detta är ett tecken på att kvantitativa normer 
och mått i hög grad efterfrågas, normdebatten under 1970-80-talen till trots.  

SCB:s grönytestatistik och tillgångsstudier 

En myndighet som alltid har arbetat med kvantitativa mått och numerisk stati-
stik är SCB. De har på senare tid utrett mått på friytetillgång. SCB konstaterar i 
sin rapport ”Grönområden inom och runt tätorter” att 5 % av allmänt tillgänga 
grönområden i de tio största städerna försvunnit mellan 1980 och 1990 genom 
förtätning. 
 

 
 

 
 
Diagram. Vänster: Allmänt tillgänglig mark inom 3 km från tätortsgränsen. Höger: Allmänt tillgänglig mark 
per invånare inom 3 km från tätortsgränsen. (SCB 1993, figuren s. 9)

Tittar man på diagrammet till vänster ovan finner man att där tillgången be-
skrivs som hektar/tätort (d.v.s. andelen mark) ligger Göteborgs o Bohuslän 
högst (ca 8500 ha) och Malmöhus län lägst (ca 500 ha) och Stockholms län 
relativt högt (ca 5300 ha). Tittar man på diagrammet till höger där detta be-
skrivs som kvm/inv (d.v.s. hur mycket man delar på) så ligger Kopparbergs län 
högst (ca 3000 ha/inv) och Malmöhus län lägst (ca 200 ha/inv) och Stock-
holms län ligger relativt lågt (ca 600 ha/inv). Detta visar tydligt hur tätheten 
spelar roll för statistiken och hur det kan forma olika uppfattningar om hur 
mycket grönyta man har i sitt län, sin stad eller stadsdel. Vilken betydelse till-
gängligheten kan ha för tillgångsmängden utreder SCB i sin nästa rapport 
”Grönytor och deras tillgänglighet kring de 10 största tätorterna”.142  
 

                                                 
142 SCB 1994 
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Genom att mäta hur mycket grönyta som finns kring ett jämt utspritt antal 
punkter i stadsområdet kunde man nu se på en kartbild hur tillgången skiljer sig 
åt mellan olika delar inom området. Definitionen av grönyta och kartupplös-
ningen är här dock mycket grov.143  

 
 
Fig. Tillgång på grönytor inom 3 km från olika ställen i Stockholms tätort. En 3km-linje ut från tätortsgränsen är inlagd 
liksom en cirkel med en 3 kms radie runt en mätpunkt samt stamvägnätet. Den allmänt tillgängliga marken är inlagd med 
gråa kryss. Varje kryss representerar en yta på 4 ha. 
 

  
2002 gör SCB ett försök att utveckla sina tillgångsanalyser för grönytor. Utifrån 
flygbilder tolkas olika marktyper, som med olika omräkningsfaktorer räknas 
om till andelen grönyta (hårdgjord yta).144 Ett ”urbant grönområde” är minst 1 
ha, samt relevant gångavstånd är 150 respektive 400 meter. I exemplet Norr-
köping redovisar man sedan hur stora andel av befolkningen som når ”grön-
område minst 1 ha stort”. En graf redovisar hur många som successivt får till-
gång till grönområdet ju längre bort man kan tänka sig att gå. En intressant 
jämförelse görs mellan en 150 meter lång och 400 meter lång radie samt med 
och utan barriärer.145 Då detta är en tillgänglighetsanalys, är det oklart hur SCB 
definierar gångvägen, det nätverk i vilket man rör sig. SCB konstaterar att för-
ändringar i befolkningsstrukturen kan göra att fler får mer,146 vilket också deras 
mått försöker fånga. På ett sätt kan SCB:s mått betraktas som en rätt enkel 
modell, jämfört med 1980-talens utvecklade normsystem. SCB:s modell utgår 
från begränsningarna i deras geografiska underlag. Måtten är dock fortfarande 
hypotetiska då de sätter gränser för vad som är en ”god tillgänglighet” som 150 
respektive 400 meter.  
                                                 
143 Det är t.ex. oklart om parker kommer med marktyper som ”skog”, ”sankmark”, ”övrig öppen mark”. 
Kartan uppdelas i punkter på vardera 4 ha.  
144 Handels och affärsverksamhet 0,95, Flerbostadshus 0,5, skogsmark och park 0,0 (SCB 2002 s. 7-8) 
145 SCB 2002 s. 17-19 
146 SCB 2002 s. 19 
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Andra europeiska normer 

Englands motsvarighet till det svenska Naturvårdsverket, English Nature, har 
nyligen tagit fram en friyterekommendation för stadsplaneringen. Alla som bor 
i en stad bör ha en naturlig grönyta (natural green space) inom 300 meter (få-
gelavstånd), 20 ha inom 2 km, 100 ha inom 5 km och 500 ha inom 10 km. De 
föreslår också att det ska finnas 1 hektar lokala naturreservat (local nature re-
serves) per 1000 invånare. 147 Detta enkla normsystem, för tillgänglighet å ena 
sidan, och täthet å andra sidan, har fått relativt stort genomslag i den engelska 
planeringsdebatten.148 I övrigt rekommenderar Engelska NPFA (National Play-
ing Field Association) 1,6-1,8 ha markyta för vuxna/1000 inv och 1,2-1,3 ha 
lekplats för barn/1000 inv plus 0,4-0,5 ha lekområde för barn/1000 inv.149  
 
Här följer några andra europeiska exempel som jag funnit genom mitt samar-
bete med det EU-finansierade forskarnätverket COST C11.150 I Italien har man 
på regional nivå tagit fram riktlinjer för grönytetillgång i bostadsområden (26,5 
kvm/inv eller 50 % grön- eller friyta), industriområden (10 % grönyta och par-
kering) och i kontorsområden (75-100 kvm för varje 100 kvm kontorsyta). I 
kommuner av stort allmänt intresse ska det finnas 10 kvm parkyta/inv.151 Den 
spanska lagstiftningen ställer krav i kommunplanen (Municipal Master Plan) på 
minst 5 kvm grönyta/inv, och i områdesplaner (Partial Plan) på 18 kvm grön-
yta/lgh eller 18 kvm grönyta/100kvm, men minst 10 % av planområdets yta. 
Om planområdet innehåller mer än 500 lägenheter gäller 21 kvm grönyta/lgh 
eller 21 kvm grönyta/100kvm, men minst 10 % av planområdets yta. Lagstift-
ningen föreskriver också att minsta parkstorlek är 0,1 ha (minst 30 meter i dia-
meter), lekplatser 0,02 ha (12 meter i diameter). På 1970-talet formulerade man 
i samband med stadsförnyelsen av Marseille i Frankrike att alla invånare skulle 
ha 10 kvm offentlig grönyta var, vilket gav upphov till tio nya parker i sta-
den.152 I Warsawa användes från 1960-talet och fram till det tidiga 1980-talet 
normer för grönytetillgången, 8-15 kvm grönyta per invånare. Man hade även 
ett hierarkiskt parksystem från kvarter och grannskap till hela kommunen.153  
 
I stort sett är dessa normer endimensionella föreskrifter. Några större normsy-
stem för friytetillgång som de nordiska har jag inte hittat.  

European Common Indicators 

European Common Indicators är ett större normsystem som är tänkt att fånga 
hela stadsplaneringsfältet. Med stöd i The Aalborg Charter (1994), European 
Sustainable Cities Report (1996) och Communication on Sustainable Urban 
Developement in the European Union (1998) har Europeiska kommissionen 
föreslagit tio indikatorer för ”hållbar utveckling”, vilket innefattar indikatorn 

                                                 
147 Harrison et al 1995, http://www.english-nature.org.uk/special/lnr/lnr_why.htm  
148 COST Action C11 2003 part 1 s. 33.  
149 Svensson & Nilsson 1993 s. 60 
150 http://www.map21ltd.com/COSTC11 
151 COST Action C11 2003 part 1  s. 59-58 
152 COST Action C11 2003 part 2 s. 13. 
153 COST Action C11 2003 part 1 s. 42. 
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”tillgänglighet till offentlig friyta”, (availabilty of public open area) 154. Med ”public 
open area” menar man offentliga parker, trädgårdar och friområden avsedda 
för gång- och cykeltrafik, idrotts- och sportytor, samt privata friytor som är 
offentligt tillgängliga och gratis.155 Indikatorn ska mäta andelen människor i ett 
stadsområde som lever inom 300 meter från en offentligt tillgänglig friyta som 
är större än 0,5 ha.  
 
I kommissionens slutrapport har 22 städer inom EU jämförts med indikatorn, 
redovisat som andelen av befolkningen i staden.156 Stockholm hamnar med 
sina knappa 50 % på 18:e plats, trots att man kan tro att Stockholm är en rela-
tivt grön och gles stad. Medelvärdet för de undersökta städerna är 69 %. En 
viktig kommentar har gjorts av staden Barcelona, som ju har ett erkänt arbete 
med sin landskapsarkitektur och utemiljöplanering157, där man menar att man 
inte kan bortse ifrån friytors storlek i analysen, vilket ECI föreslagit. Att en så 
framgångsrik kommun hävdar storlekens betydelse är värt att notera. Vid en 
jämförelse visar det sig att täta sydeuropeiska städer som Barcelona, Zaragoza 
och Parma får ett stort tillskott från ytor mindre än 0,5 ha, emedan glesare 
nordeuropeiska städer som Tampere, Oslo och Stockholm inte får större till-
skott. Detta kan kanske bero på hur man definierat ”public open area” i de 
olika städerna men resultatet är trots allt intressant och verkar inte orimligt. 
Gamla förtätade städer torde utveckla en småskaligare friytetäthet.    
 
 

 
En intressant jämförelse görs i rapporten mellan beräknad friytetillgänglighet 
och ”belåtenhet med naturmiljön”158.159 Man menar i rapporten att det finns ett 
relativt direkt förhållande dem emellan, vilket är högst tveksamt om man stu-

 
 
Fig. Accessibility of public open areas and citizens satisfaction with the natural environment. (ECI 2003 s. 91). 
 

                                                 
154 ECI 2003. Availability skulle också kunna översättas till nåbarhet eller tillägnande (möjlig att tillägna 
sig). 
155 Detta diskuteras utförligare i kapitlet Tillgång (för) och tillhörighet. 
156 ECI 2003 s. 81-82 
157 Se tidskriften Topos (t.ex. nummer 1997:19, 1999:29, 2002:40) 
158 ”Satisfaction with the natural environment” (ECI 2003 s. 47) 
159 Den metod för korrelation som här används liknar den som jag använder i denna avhandlings empi-
riska undersökningar. Skillnaden är att jag prövar en mängd olika tillgångsmått. 
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derar siffrorna noga (se diagrammet ovan). Det är visserligen svårt att göra 
bedömningen utan att några statistiska korrelationer gjorts, jag anser snarare att 
det är anmärkningsvärt att det ser ut att vara så lite korrelation, vilket kan tyda 
på att den föreslagna indikatorn inte riktigt fångar det som önskas. En stor 
osäkerhet finns i underlagen för beräkningen, då det troligen är stora skillnader 
mellan hur de olika städerna räknat friyta och avstånd.   

Utvecklade normsystem i USA  

Det kanske mest utvecklade normsystemet jag funnit är det som tagits fram av 
The National Recreation and Park Association (NRPA) i USA. NRPA är en 
NGO (Non Governmental Organisation), och inte en offentlig myndighet. Jag tar 
upp deras normsystem här, dels för att de är det mest omtalade och spridda 
normerna i USA, och dels för att de är så slående lika de nordiska och svenska 
systemen. NRPA rekommenderar generellt 2,5 till 4,3 ha parkyta per 1000 in-
vånare. Denna rekommendation bryts ner till ett klassificeringssystem som i 
mycket liknar svenska skalhierarkiska tillgångsmått. Man betonar dock tydligt 
att storlek och mängder varierar mellan kommuner, så därför finns här både 
rikt- och gränsvärden. 160  

 
Det är mycket intressant att se hur utvecklat det amerikanska systemet är, hur 

 
Component Use Service 

area 
Desirab-
le size 

ha/1000 
population 

Desirable site 
characteristics 

 LOCAL SPACE 
Mini-park Specialized facilities 

that serve a limited 
group.  

Within 402 
meter 

0,4 ha or 
less 

0,1-0,2 ha Within neighbour-
hoods. 

Neighbour-
hood Park / 
Playground 

Intense activities, 
field games, play, 
skating, picknicking 
etc 

Within 
402-805 
meter, 
serve max 
5000 pop. 

6,0+ ha 0,4-0,8 ha Suited for intense 
developement 

Community 
Park 

Intense recreation, 
athletic complexes, 
natural outdoor 
quality   

Inom 
1609-3218 
meter 

10+ ha 2-3,2 ha Easily accessible 
to neighbour-
hoods served  

REGIONAL SPACE 
Regional park 
/ Metropolitan 
Park 

Natural or ornamen-
tal area for picknick-
ing, boating, trails 

1 hour 
driving 

81+ ha 2-4 ha Continuos natural 
resources 

Regional Park 
Reserve 

Natural area for 
nature studies. 

1 hour 
driving 

405+ ha Variable Unique natural 
resources 

SPACE THAT IS UNIQUE TO EACH COMMUNITY 
Linear Park Area for recreation 

travels such as 
hiking, biking, horse-
back, pleasure 
driving 

- Sufficient 
width 

Variable Built or natural 
corridors that link 
parks 

Special Use Single use areas as 
golf courses, zoos, 
ski areas, plazas 

- Variable Variable Within communi-
ties 

Conservancy Protection of natural 
or cultural environ-
ment with recreation 

- Sufficient 
to protect 
resource 

Variable Variable 

 
Fig. NRPA’s klassificeringssystem för ”Park and open space standard” (efter Lancaster 1987). Måtten är översatta från 
”acres” till hektar, och från ”mile” till meter.   
 

                                                 
160 Lancaster 1987 
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man i samma matris vill fånga både tillgänglighet och täthet. Det finns här 
t.o.m. ett mått som vill kombinera tillgänglighet och täthet ”Service area för 
Neighbourhood Park”. Denna betyder att en grannskapspark är större än 6 ha 
och inte betjänar fler än 5000 invånare som bor på maximalt 800 meters gång-
avstånd. En annan anmärkningsvärd detalj är som sagt hur väl storlekarna 
överensstämmer med svenska riktlinjer från t.ex. Boverket och Malmö grön-
plan. Det är troligen så att NRPA:s normer är lika hävdvunnen från praktik 
som de svenska, snarare än förankrade i vetenskapliga undersökningar. Prakti-
ken har haft och har fortfarande en stor betydelse för normsystemens överlev-
nad.  

Normer praktiserade i svenska lokala myndigheter 

Här kommer jag att beskriva hur de normsystem som utvecklats framförallt 
sen 1950-talet har bejakats och hävdats inom den ’samtida’ regionala och 
kommunala planeringspraktiken, med exempel från slutet av 1980-talet till 
2004. Här har skett en viss översättning av riksnormer till de lokala förhållan-
dena. Exemplen har valts utifrån de grönplaner som pekats ut i Karl Lövries 
doktorsavhandling som grönplaner där ”tillgång/bristanalys förekommer i hög 
eller utvecklad grad”.161

Regionplan 78 och En skogsbacke i Handen 

Rapporten ”En skogsbacke i Handen” från Regionplanekontoret i Stockholm 
fick relativt stort genomslag när den kom 1985.162 Det var en av de första 
övergripande men ändå mycket detaljerade tillgångsanalyserna som gjorts över 
ett större stadsområde.163 Riktlinjer för ”minsta godtagbara grönstandard” 
finns angivet i Regionplan 78. Dessa har bearbetats i rapporten till gränsvärde 
och riktvärden för promenadområden (0,3-1 km2 inom 1000 eller 500 meter) 
och strövområden (3-10 km2 inom 30 min kollektivresa eller 2250 meter).164 
Som Ericsson & Ingmar (1989) räknar man med en ”störzon” längs vägar, 
banor och bebyggelse (ej fritidsbebyggelse). På analyskartorna finns en förvån-
ansvärt hög grad av detaljering, med tanke på att kartan täcker hela Stock-
holmsregionen.165 Nästan kvartersnivån kan skönjas. Man delar in bebyggelsen 
i två kategorier ”Bebyggelse med tillgång” (stort eller litet promenad- eller 
strövområde, för strövområde finns även kategorin tillgång inom 30 min med 
kollektivtrafik) och ”Bebyggelse utan tillgång” (brist, allvarlig brist, mycket 
allvarlig brist).166  
 
På kartan för strövområden har i princip hela Stockholms innerstad allvarlig 
eller mycket allvarlig brist.167 Man påpekar särskilt att Gärdet och Lill-

                                                 
161 Lövrie 2003 
162 Muntl. Anders Sandberg 
163 Rapporten är omfattande med två stora kartor, en för promenadområden och en för strövområden. 
164 likt Ericsson & Ingmar 1989 och Flodin et al 1983 
165 Dessutom för att man inte verkar ha haft tillgång till datorbaserat GIS. 
166 Regionplanekontoret 1985 s. 33 
167 Detta kan sägas motsäga resultatet av mina empiriska undersökningar.  
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Jansskogen inte längre kan betraktas som strövområde168, vilket man utifrån 
t.ex. Kardell (1998) i högsta grad kan ifrågasätta. Strövområdesbristen räddas 
dock i viss utsträckning av tunnelbanestationerna. Promenadområdeskartan är 
något intressantare. Innerstaden verkar inte direkt ha några bristområden, 
emedan stora förortsområden som kring Hägersten-Fruängen och Enskede-
Örby i söderort har allvarlig brist. En slutsats man drar är att ”Förtätning och 
komplettering inom bristområden bör undvikas eftersom grönstandarden där 
redan är låg och de nya bostäderna också kommer att få samma låga standard”. 
Man har således seriösa syften med att påverka stadsplaneringen, snarare hind-
ra ”fel” bebyggelse än att främja ”rätt” bebyggelseutveckling, vilket grundas på 
uppfattningen att förtätning är a priori något som minskar friytetillgången.  
 
I rapporten ”Tillgång på regionala grönytor för rekreation”169 från 2001 gör 
Tyréns Infrakonsult, på uppdrag av Stockholms Regionplane- och trafikkontor, 
ett försök att ”utforma en begreppsapparat för ”tillgång på grönområde”. Här 
finns en tydlig referens till ”En skogsbacke i Handen”. Det intressantaste med 
rapporten är att den tar begreppet tillgång som utgångspunkt, vilket visar att 
det lever vidare in på 2000-talet och för den regionala nivån.  

Värnamo grönplan och Helsingborgs grönstruktur 

Värnamos grönplan från 1991170 (liknande metodik har använts för ”Helsing-
borgs grönstruktur”171) innehåller ett utförligt resonemang om friytetillgång. 
Man har för denna småstad med 32350 invånare, utifrån tidigare ”forsknings-
arbeten som gjordes i Vännäs och Eslövs kommuner”, tagit normen om när-
park på minst 0,15 ha inom 200 meter, samt strövområde på minst 15 ha inom 
800 meter. Man poängterar att man valt ut friytor som är användbara, t.ex. inte 
grönytor längs vägar. Analysen inriktas på närparker då man konstaterar att ”i 
stort sett alla Värnamobor har bra strövområden inom räckhåll för 800-
meterskravet”. Analysen synliggör emellertid ett tydligt felslut. Tillgång på (eller 
till) närparker har mätts genom kvm närpark/inv inom ett avgränsat stadsom-
råde. Måttet på tillgänglighet har omvandlats till ett mått på täthet. Ingen dis-
kussion finns om problemet med denna förenkling.172  

Uppsalas parkprogram 

Uppsalas parkprogram från 2002 har en intressant del där sex forskare får be-
rätta om sina viktigaste resultat.173 Det kan delvis bero på Uppsala som 
universitetsstad men det visar också grönstrukturplaneringspraktikens 
samarbete med och beroende av forskningen sedan 1980-90-talen. För att 
hävda de ”mjuka” ”gröna” frågorna i den ”hårda” bebyggelse- och 
trafikplaneringen har vetenskapen varit ett viktigt maktinstrument. I 

ål”, istället för riktlinjer eller normer, men de parkprogrammet definieras ”m                                                 
168 Regionplanekontoret 1985 s. 54 
169 Regionplane- och trafikkontoret 2001 
170 Värnamo kommun 1991 
171 Movium 1995 
172 Om stadsdelen Norregård står: ”Tillgången på närparker är ca 50 kvm/inv, vilket är ungefär hälften av 
genomsnittet för Värnamo.” 
173 Uppsala kommun 2002 s. 18-21 
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istället för riktlinjer eller normer, men de formuleras på liknande sätt som tidi-
gare nämnda normer. ”Alla Uppsalabor ska efter 7-8 minuters promenad kun-
na nå en stadsdelspark eller kvarterspark”.174 7-8 minuter översätts till 300 me-
ter. Med kvarterspark menar man park 1-5 ha med möjlighet att ”fika, sola, 
leka och spela boll”. Med stadsdelsparker verkar man mena nåt annat än tidiga-
re begreppsbruk, nämligen en park större än 1 ha men med ett lite extra inne-
håll som lekpark, stor öppen gräsyta och det ska vara tyst och rofyllt.  
 
Det är enligt analysen, som gjorts med 300 meters-buffert fågelvägen, påtagligt 
stora bristområden, och det verkar som man inte tagit med stora naturområ-
den, utan varit hård i kvalitetsbedömningen. Analysbilden får dock en påtaglig 
styrka i att visa bristen på parker, inte grönytor i allmänhet.175 Frågan är om det 
verkligen är rimligt att, från ett stadsplanerings- och livskvalitetsperspektiv, 
utesluta naturområdena ur tillgångsanalysen. I parkprogrammet finns ändå ett 
slags rättviseperspektiv. ”Områden där det är ont om parker ska i första hand 
åtgärdas.” Genom att visa stora bristområden kan man positionera sig gent-
emot exploateringsintressena.  

Stockholms parkprogram och sociotophandboken 

I Stockholms parkprogram176 från 2004 har man delat upp riktlinjerna för ”god 
parktillgång” (friytetillgång) i två typer, kvantitativa och kvalitativa. De första 
tar utgångspunkt ifrån traditionella tillgänglighetsnormer som t.ex Boverket 
rekommenderar.  

 
 

 
Kvartersparker 0,5-5 ha bör nås inom 200 meter. Det är kvarter, stråk, strandparker, kajparker, park-
torg och täppor. De bör ha bra lokalklimat och bullernivå < 55 dB(A) samt fungera för lek, promenader, 
avkoppling och samvaro. (Ex. Londonparken, Ellen Keys Park) 
Stadsdelsparker 5-50 ha bör nås inom 500 meter. Det är naturparker, landskapsparker bergsparker 
och stadsparker. De bör ha bra lokalklimat och bullernivå < 55 dB(A) samt fungera för lek, motion, av-
koppling, samvaro och evenemang. (Ex. Humlegården, Vasaparken) 
Natur- och friluftsområden >50 ha bör nås inom 1000 meter. De bör ha en bullernivå < 45 dB(A) och 
ett i övrigt varierat natur- och kulturlandskap. Här inräknas delvis stora vattenområden. (Ex. Grimstasko-
gen, Södra Djurgården) 
 
Fig. Kvantitativt ”god parktillgång” enligt Stockholms parkprogram  

De kvalitativa riktlinjerna tar istället utgångspunkt endast från vilka bruksvär-
den som bör finnas tillgängliga inom vissa avstånd. Här finns således inga stor-
lekskrav, och inga täthetsparametrar. 

                                                 
174 Uppsala kommun 2002 s. 8 
175 På så sätt är det rätt konsekvent att kalla det parkprogram, men då är det inkonsekvent att i program-
met ta med ”natur i staden” och ”tätortsnära naturmark” (s. 30-31)  
176 Stockholms parkprogram (Stockholms stad 2004a) har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av två 
av stadsträdgårdsmästarna på Gatu- och fastighetskontoret, en stadsdelsförvaltningsrepresentant från 
Östermalm, samt jag själv som var sekreterare. Samråd med berörda förvaltningar skedde under arbetets 
gång.  
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Särskild vikt läggs vid de kvalitativa riktlinjerna och man betonar att värdena 
endast kan inventeras i dialog med brukarna. Den s.k. sociotopkartan, som är 
en karta över grön- och friytors bruksvärden, producerad med hjälp av olika 
brukarundersökningar, ska därför användas för tillgångsanalyser. Parkpro-
grammet betonar att kvantitativa och kvalitativa analyser kompletterar varandra 
och att det i slutändan handlar om avvägningar. ”Tillgångsanalyserna bör jäm-
föras med en befolkningstäthetskarta över var folk bor och arbetar. Generellt 
gäller att glesare stadsmiljöer som t.ex. trädgårdsstäder, d.v.s. ’bebyggelseområ-
den med god friytetillgång’, har kvantitativt mindre behov av parker. Här blir 
det dock särskilt viktigt att göra den kvalitativa analysen och studera i vilken 
mån sociala värden finns inom bebyggelseområdena.”177 Att släppa taget från 
det kvantitativa kan tyckas riskabelt. Syftet, som understryks i parkprogram-
mets förord, är att i stadsplaneringen öppna upp för förändring (förtätning) 
och utveckling av grönstrukturen. Det blir upp till planarkitekten eller land-
skapsarkitekten att kräva en viss friytestorlek eller stadstäthet för att ett visst 
värde ska kunna möjliggöras. Mycket lämnas till förhandling och expertanalys.  

 
Inom 200 m: grön oas, lek, promenader, ro, sitta i solen 
Inom 500 m: blomprakt, bollspel, folkliv, parklek, picknick 
Inom 1 km: bad, båtliv, djurhållning, evenemang, fiske, löpträning, odling, pulka, ridning, skridsko, ski-
dor, skogskänsla, uteservering, utsikt, vattenkontakt, vild natur 
 
Fig. Kvalitativt ”god parktillgång” enligt Stockholms parkprogram  
 

 
För expertanalysen har en handbok178 tagits fram som ska vägleda den som vill 
använda sociotopkartan och göra tillgångsanalyser med den. Förutom en för-
djupning av riktlinjernas innebörd och bakgrund, diskuteras hur sociotopkar-
tans diagram över andelen vattenområde, värdefull friyta (större än 0,5 ha) och 
bebyggelseområde med mer än 75 % friyta, 75-50 % friyta, 50-25 % friyta, 
mindre än 25 % friyta, för respektive stadsdel och stadsdelsområde ska läsas.  
 

                                                 
177 Stockholms stad 2002a s. 31 
178 Ståhle et al 2003. Författare till denna rapport är jag själv, Anders Sandberg på stadsbyggnadskontoret 
och Maria Nordström på Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet.   
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Rapporten påpekar att: ”Denna statistik är dock vansklig för jämförelser då 
stadsdelsavgränsningarna är så avgörande för fördelningen. Invånarna i olika 
stadsdelar använder inte sällan samma parkområden.”179 Parkprogrammets och 
sociotophandbokens riktlinjer har använts i flertalet landskapsanalyser och 
planprojekt i Stockholm.180  

STADSDELSOMRÅDENAS FRIYTETILLGÅNG

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Spånga-Tensta

Vantör

Älvsjö
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STOCKHOLM

VATTENAREA VÄRDEFULL FRIYTA (> 0,5 ha) M. GLES BEBYGGELSE (75%)

Västerås grönstrukturplan 

En mycket ambitiös och omfattande friytetillgångsanalys finns i Västerås grön-
strukturplan från 2003181. Här verkar finnas både ett stort GIS-kunnande och 
en insikt om rådande forskning och historiska normsystem. Riktlinjerna för 
friytetillgång har en uppenbar likhet med amerikanska NRPA, även om de inte 
nämns i grönstrukturplanen.182

 

                                                 
179 Stockholms stad 2003c s. 16 
180 För exempel se Sociotophandboken s 22-25, samt Östermalms parkplan (Stockholm stad 2002c) och 
Sociotopkarta Hammarby Sjöstad (Stockholms stad 2004) 
181 Västerås stad 2003 
182 Västerås stad 2003 s. 18-21 

GLES BEBYGGELSE (50%) TÄT BEBYGGELSE (30%) M. TÄT BEBYGGELSE (10%)
>75% 

<25% 25-50% 50-75% 

Fig. Stadsdelsområdenas friytetillgång i Stockholms stad från Sociotophandboken. Fälten i bilden läses från 
vänster till höger: andel vattenarea, värdefull friyta (offentlig sociotop), m. gles, gles, tät, m. tät bebyggelse (privat 
sociotop).    
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Friytetyp 

En tillgång-brist-analys av samma typ som den i Malmö grönplan (2003) har 
genomförts. Genom ”stadsdelsvisa bedömningar” går man igenom hur täthe-
ten på grannskapsparker respektive centralparker/stadsdelsskogar uppfyller 
kravet på vardera 50 kvm/inv. Det som är problematiskt med stadsdelsområ-
desstatistik är emellertid att ingen skillnad görs på centrum och periferi. En 
”briststadsdel” kan ligga dikt an en grön stadsdel eller strax utanför en cent-
rumpark, beroende på hur stadsdelsgränsen dragits.  
 
Analyserna och måtten ger dock stöd åt en relativt nyanserad diskussion om 
vad som behövs göras angående kvalitets- och tillgänglighetsförbättringar. Mått 
på kvartersmark med eller utan trädgård ger t.ex. resonemang som ”Bristen på 
parker kompenseras till stor del av att många flerbostadsgårdar har mycket hög 
kvalitet”.183 Att kvalitet sedan mätts med ”parkegenskaper”184 utifrån ett ex-
pertperspektiv, utan några brukarundersökningar, innebär emellertid andra 
begränsningar. Hur mycket fågelavståndet slår fel, utan hänsyn till stadsstruktur 
eller barriärer, är osäkert men de skulle kunna vara avgörande för de nyanser 
man försöker att uttrycka med ord i text. 

Malmö grönplan 

Malmö grönplan från 2003 innehåller en av de mest ambitiösa och omfattande 
tillgångsanalyserna som genomförts i Sverige.185 I det mycket påkostade plan-
dokumentet186 presenteras ”grönmodellen”, bristanalys och strukturanalys. 
Grönmodellen beskrivs som ett antal grönytetyper187 med deras kvalitetskrav 
och tillgänglighetskrav, helt enligt traditionen. 
 

                                                 
183 Västerås stad 2003 s. 29 
184 Berggren-Bärring & Grahn 1995  
185 Gunnar Ericsson är stadsträdgårdsmästare i Malmö och har suttit med i grönplanens styrgrupp. Det 
påtagligt att principerna i den metodiken han utvecklade 1984 och 1989 finns med i grönplanen, och att 
kunskapen nu hävdas genom praktiken.  
186 Att dokumentet är i färg, tjockt papper och 135 sidor indikerar i sig en stor tyngd och status för grön-
strukturfrågorna. Att ”rekreationsfrågorna” upptar halva dokumentet, i konkurrens med de ekologiska 
frågorna, måste ses som anmärkningsvärt i det ekologiska paradigm som råder för närvarande.   
187 Man har således frångått begreppet friyta, troligen till förmån för det ideologiskt starkare grönyta eller 
grönmark.  

Användbarhetskrav Max. avstånd Min. Storlek Min. Täthet 
I anslutning till 
bostadskvarte-
ret 

För lek och samvaro. Komplet-
terar den privata trädgården. Närpark 0,3-2 ha Ingen 

uppgift 

Grannskapspark Lek- och bollytor, samt minst 
fyra parkegenskaper.1 300 meter 3 ha 50 kvm/inv 

3000inv/park 

Centralpark/ 
stadsdelsskog 

Promenad- och motionssling-
or, idrottsanläggning, samt 
minst fyra parkegenskaper.1

800 meter 15-25 ha 50 kvm/inv 
 

Strövområde Natur, skog eller odlingsland-
skap för rörligt friluftsliv 3 km 81+ ha 500 kvm/inv 

 
Fig. Västerås riktlinjer för friytetillgång sammanfattade. (Västerås stad 2003)
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Man menar att dessa riktvärden kan anses vara acceptabla med utgångspunkt 
från: ”forskning om hur långt människor är beredda att ta sig till olika typer av 
områden188 och om vilken betydelse tillgången till dessa områden har för hälsa 
och välbefinnande189, vedertagna riktvärden och normer som normalt brukar 
tillämpas i planeringssammanhang190, en uppskattning av vad som är realistiskt 
att åstadkomma i Malmö med hänsyn till de speciella förutsättningar och möj-
ligheter som en kommun på slätten har”191. Denna text tyder på stor insikt i 
normutveckling och planeringspraktikens historia. Grönmodellen i Malmös 
grönplan är friyteplaneringens visioner sen 1950-talet fullföljda. Här finns en 
strikt systematisk uppdelning från det nära lilla privata till det stora offentliga 
långt bort. Det som saknas, som tidigare påpekats, är täthetsfaktorn.  

Grönytetyp Stor-
lek 

Kvalitet Avstånd Trafikbarriär 

Gröning  0,2-1 
ha 

”Viktig grön träffpunkt i stadsmiljön. 
Viktigt strukturerande stadsrum och 
orienterande element.1” 

max 300 m från 
bostad (5 min 
promenad) 

barriär max 
3000 bilar/dygn 
(max 30 km/h) 

Grannskapspark  1-5 ha ”Liten park nära bostaden som 
tillsammans med gröningar kom-
pletterar bostadens och kvarters-
gårdens grönytor. Viktig social 
funktion.1” 

max 500 m från 
bostad (8 min 
promenad) 

barriär max 
3000 bilar/dygn 
(max 50 km/h) 

Stadsdelspark  5-10 
ha, 

”Medelstor, mångfunktionell park 
som fungerar som stadsdelens 
viktigaste gröna målpunkt.” 

max 1000 m 
från bostad (15 
min promenad),

barriär max 
8000 bilar/dygn 
(max 50 km/h) 

Stadspark  10 ha ”Stor mångfunktionell park, som 
kan vara av intresse för hela kom-
munen. Erbjuder utöver stads-
delsparkens utbud, ofta någon 
särskild attraktion. Kan fungera som 
plats för kulturarrangemang och 
festligheter.” 

max 2000 m 
från bostad (30 
min promenad) 

barriär max 
8000 bilar/dygn 
(max 50 km/h) 

Större natur- och 
rekreationsom-
råde  

35 ha, ”Stort, naturpräglat område med 
möjligheter till tätortsnära rekrea-
tion.”, 

max 3000 m 
från bostad (15 
min cykeltur) 

barriär max 
8000 bilar/dygn 
(max 50 km/h) 

 
Tabell. Malmö grönplans normsystem.(Malmö stad 2003) 
 

 

 
I ”bristanalysen”192 har man med hjälp av GIS gjort buffertar193 kring de fem 
olika grönytetyperna med sina respektive avståndskrav. Av tekniska skäl har 
man inte kunnat ta hänsyn till barriärer som det står i riktvärdena. Hur dessa 
slår är därför svårt att utvärdera, men mått med barriärer och reellt gångav-
stånd torde öka bristområdena. Slutligen görs en sammanvägd analys som visar 
brister som ”brist på X antalet underkategorier”.  
 

                                                 
188 Forskning som åsyftas här är troligen t.ex. Grahn 1993 och Ericsson & Ingmar 1989. 
189 Här torde åsyftas Patrik Grahns forskning. 
190 Här torde Ericsson egen forskning åsyftas, men också den planeringspraktik som ovan beskrivits.  
191 Detta ansluter till Ericssons egna slutsatser i Ericsson et al 1984 s. 76-77 
192 Notera att man här inte är intresserad av ”överskott”, vilket skulle kunna ge argument för förtätning.  
193 Här avses således fågelavstånd, vilket man kommenterar att ”den faktiska bristen är större än vad som 
framgår av analysen”. (Malmö stad 2003 s. 21) 
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Den sammanvägda bilden är relativt enkel och tydlig och säkert ett mycket 
starkt argument för grönytutvecklingen. För att veta vilken kategori det är brist 
på måste man gå till delanalyskartorna eller läsa i texten.194 Själva täthetsfaktorn 
har man fört in i efterhand genom att sätta punkter (som representerar 100 
personer) i bristanalyskartan. Här får man ett hum om hur många som eventu-
ellt saknar något195. Detta är dock långt ifrån ett täthetsmått (kvm/pers). Det 
intressanta är att man i analysbilden försöker fånga de gradvisa skillnaderna i 
grönytetillgång med en mångfald av kategorier (grönytetyper och avstånd). Att 
man använder begreppet grönyta istället för friyta har nog en krass miljöpoli-
tisk orsak, vilket torde gälla även för den s.k. ”grönytefaktorn”. 

 
 
Fig. Bristanalys och befolkningstäthet i Malmö grönplan (Malmö stad 2003 s. 29) 
 

Grönytefaktor och biotopflächenfaktor 

Sedan början av 1990-talet har man mer eller mindre regelmässigt använt en 
”biotopytefaktor” i centrala byggprojekt i Berlin. Uppfyllande av faktorn är en 
förutsättning för bygglov.196 Samma typ av faktor användes inom bomässan 
Bo01 och kallades då grönytefaktor.197 Den applicerades på alla tomter och 
ingick i granskningen inför bygglovgivningen. Modellen innebär kortfattat att 
tomtens delytor får ett värde beroende på dess betydelse för grönska och lokal 
dagvattenhantering. Markgrönska och vattenytor räknades som 1.0, takgrönska 
0.8, väggrönska 0.7, öppna ytor (grus) 0.4, täta ytor (asfalt) 0,0 o.s.v. Grönyte-
faktorn mäts som ett genomsnittligt värde för hela tomten, som skall vara lägst 

                                                 
194 Malmö stad 2003 s. 22-26 
195 Vilket vid en snabb överblick inte verkar vara särskilt många. Detta trots att Malmö enligt SCB relativt 
andra städer har mycket lite grönyta/inv. 
196 Malmö stadsbyggnadskontor & Bo01 1999, Stadsbyggnadskontoren i Helsingborg, Lund och Malmö 
2003 s. 25 
197 Stadsbyggnadskontoren i Helsingborg, Lund och Malmö 2003 s. 26-27 
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0.5. Enkelt uttryck var ambitionen att minst halva tomten skall vara grön och 
vattengenomsläpplig. Grönytefaktorn kompletterades med ett antal ”gröna 
punkter” för att gynna ett rikare växt och djurliv.  
 
Det går att ha många invändningar mot denna grön- och ekologifokuserade 
planeringsnorm från en social synvinkel. Normen utesluter flera centrala fråge-
ställningar: 1) Friytornas användning och bruksvärde. 2) Lokalklimat, som sol 
och vind. 3) Storleken på enskilda friytor. Det finns något underförstått här att 
bara det blir grönt så blir det bra och vackert. Bostadsområdet har fått kritik 
när det gäller både barns lekmöjligheter och tillgänglighetsanpassning.198 Myck-
et tyder på att grönytefaktorn är en del i ett större pågående normbyggande dit 
mer utvecklade kompensations- och balanseringsprinciper hör.  

Kompensations- och balanseringsnormer 
Under de senaste decennierna har förtätningarna intensifierats och idéer om 
kompensation och balansering av grön- och friytor aktualiserats i den svenska 
stadsplaneringsdiskursen. Man kan säga att det är en ny typ av normsystem 
som håller på att byggas, som är proceduriellt, d.v.s. det utgår från hur man 
skall handla relativt en given situation. Det skiljer således fundamentalt från 
tidigare friytenormer som slår fast en ”god” tillgångsnivå. Det handlade då om 
att skilja det acceptabla från det oacceptabla – ”att göra rätt saker”. Här handlar 
det i stället om ett ”gott” handlande utifrån förhandlingssituationen – ”att göra 
saker rätt”, att stadfästa en viss procedur. Detta är ett ”pliktetiskt” förhåll-
ningssätt, d.v.s. det tar utgångspunkt från hur man bör göra, istället för ett 
”konsekvensetiskt” förhållningssätt, som trycker på hur det egentligen blir.199 
Jag kommer inledningsvis att redogöra för hur svenska myndigheter har börjat 
bejaka kompensationsteorier, och därefter berätta hur svensk forskning genom 
professor Skärbäck har lyft fram den tyska balanseringsprincipen som förebild 
för Sverige. Slutligen vill jag här diskutera dessa principer och presentera allvar-
liga invändningar mot dem, speciellt i samband med planering av urbana fri-
ytors tillgänglighet och bruksvärde.  

Exempel från svensk myndighetspraktik 

Här följer några exempel från statliga och kommunala planeringsmyndigheters 
dokument. Det tidigaste exemplet jag hittat gäller Stockholm och är i hand-
lingsprogrammet för äldre ytterstaden från 1983 där det står ”För att kompen-
sera att befintliga grönytor tas i anspråk för nybebyggelse skall emellertid också 
de större grönområdena förbättras och där det är möjligt bindas samman till 
sammanhängande grönstråk”.200  Det är framförallt kring det senaste sekelskif-
tet som idéer om kompensation och balansering har vuxit sig allt starkare inom 
myndighetspraktiken.  
                                                 
198 Forskarkritik i Lindholm et al 2001, se även artikeln ”Grodor om Bo01” i Arkitekten 9:2001. 
199 Begreppen är hämtade från Marcus Johansson artikel ”Etiska planerare och rättfärdig stadsplanering” 
(PLAN 5-6:2004, s 16-19). 
200 Stockholms stad 1983 
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Boverket säger i sin rapport från 1999 om det nationella miljömålet God be-
byggd miljö: ”När grönområden tas i anspråk kan i vissa fall andra områden 
användas som kompensation. Att arbeta med ett balanseringstänkande med 
stöd av lagen bör kunna övervägas. För ’biologisk mångfald’ kan det innebära 
s.k. kompensationsbiotoper.”201 Naturvårdsverket menar 2001 att man i MKB 
(Miljökonsekvensbeskrivning) ska redovisa konsekvenser för ”tillgången på 
friluftsområden (bostadsnära, tätortsnära och fjärrområden)”.202 Förlorad till-
gång ska ersättas med kompensationsåtgårder som utveckling av upplevelse-
kvaliteter, bättre tillgänglighet och framkomlighet, men även bättre kopplingar 
till andra friluftsområden. Vägverket i region Skåne och Länsstyrelsen i Skånes 
län redovisar sin gemensamma syn på kompensation i rapporten ”Kompensa-
tion vid förlust av miljövärden” (2004). De menar att ”Utgångspunkten är att 
kompensationsåtgärder främst kan komma att krävas då det föreligger ett be-
slut att ett projekt kan antas medföra betydande miljöpåverkan.” Kompensa-
tionsåtgärder skall alltid övervägas vid intrång i lagskyddade områden, och de 
kan bli aktuella vid ingrepp i vattenverksamhet, ”höga naturvärden (inklusive 
friluftsvärden)” och ”höga kulturvärden”.203  
 
I Stockholms Miljöprogram, som antogs 2003, har man tagit fram mål och 
nyckeltal för en hållbar utveckling inom Stockholms stad.204 Mål nr 4 ”Ekolo-
gisk planering och skötsel” innehåller delmålet ”Exploatering av obebyggda 
mark- och vattenområden ska kompenseras med likvärdig natur i närområdet”. 
Detta delmål ska övervakas med hjälp av nyckeltalet ”Yta per år där kompensa-
tionsåtgärder utförts/total yta som tagits i anspråk”. Man menar att ”Kompen-
sationsåtgärder bör genomföras när ett grönområde tas i anspråk för ny bebyg-
gelse eller infrastruktur.” En huvudprincip är att försöka ersätta de värden och 
funktioner som annars går förlorade. Exempelvis kan man förstärka en artfattig 
grönyta, som tas i anspråk, med trädplanteringar i de delar som inte bebyggs.” 
Boverket överväger således lagstiftning av balanseringsprincipen, med viss be-
toning på att det handlar om biologisk mångfald. Naturvårdsverket skriver klart 
och tydligt att kompensation bör användas i MKB för sociala frågor som ”fri-
luftsliv” och ”upplevelsekvaliteter”. I Stockholm Miljöprogram skriver man om 
grönområden generellt, vilket torde innefatta ekologiska såväl som sociala 
aspekter.  

Exempel från svensk forskning  

Här kommer jag i huvudsak referera till de texter och modeller som i Sverige 
beskrivits av Skärbäck.205 Att göra en grundlig genomgång av Skärbäcks tex-

                                                 
201 Boverket 1999b s. 59 
202 Naturvårdsverket 2001 
203 Vägverket i region Skåne och Länsstyrelsen i Skånes län 2004 s. 18 
204 Stockholms stad 2003 s. 32 ”Om byggnation i undantagsfall ändå föreslås på grönyta ska det finnas 
alldeles speciella skäl och då ska alltid exploaterad ersättningsmark som kan omvandlas till minst lika 
värdefull grönmark anvisas i närheten.” (Miljöpartiet de grönas förslag till budget för år 2002 i Stock-
holm) 
205 Skärbäck 1997 (Institutionen för landskapsplanering i Alnarp, SLU) 
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ter206 har två syften. Det första är att Skärbäck tydligt uttryckt att balanserings-
principer är något som borde integreras i svensk planeringspraktik207, och för 
detta skrivas in i lagstiftningen208, d.v.s. bli ett nytt normsystem. Det andra är 
att hans idéer redan fått genomslag i praktiken då den helt nyligen har prövats 
och getts uppmärksamhet av stadsbyggnadskontoren i Skånes tre största tät-
ortskommuner, Lund, Malmö och Helsingborg (2003) samt Vägverket i region 
Skåne och Länsstyrelsen i Skånes län (2004).   
 
Skärbäck har framförallt skrivit om och förordat balanseringsmetodiken som 
den tillämpats i Tyskland. En grundläggande utgångspunkt där är att balanse-
ring endast är aktuell vid ingrepp, det som kan orsaka ”omfattande eller varak-
tiga intrång”.209 Det är bara försämringar som behöver balanseras. ”By balance it 
is meant that the essential functions in nature and landscape are the same after a project is 
realized as they were before”210 och de skånska stadsbyggnadskontoren betonar att 
”det är värdena, det vill säga de ekologiska och rekreativa funktionerna, som 
skall balanseras.”211 Skärbäck understryker tillsammans med Rundcrantz att 
den tyska balanseringsmodellen är en juridisk konstruktion, inte vetenskaplig, 
eftersom fullständig kompensation inte är möjlig.212  
 
Jag försöker här kort summera dess huvudsakliga metodik som den har beskri-
vits av Skärbäck. Den tyska balanseringsmetodiken inleds med en biotopkarte-
ring som bestäms av en ”enhetlig karteringsnyckel”.213 Biotopkarteringen an-
vänds som värderingsinstrument (t.ex. blandskog 1,0, ungskog 0,5214), för att 
fånga i huvudsak biologiska och ekologiska värden och funktioner som sällsyn-
ta arter, infiltration, klimat etc., men även kulturella och estetiska värden som 
landskapsbild och kulturhistoria. Sociala funktioner, direkta bruksvärden, som 
rekreation beskrivs som en delfråga av landskapsbild.215 Karteringsnyckeln är 
ett typiskt normsystem som slår fast vad som är värdefullt och hur detta ska 
kvantifieras.  
 
Nästa steg i metodiken är en analys av det föreslagna projektets ingrepp och 
effekter. Därefter sker en analys av i vilken mån ingrepp kan undvikas, mini-
meras eller ”utjämnas” inom projektområdet. ”Om projektet ändå inte stoppas 
(pga av särskild samhällsnytta) kan åtgärder läggas fast utanför det egentliga 
ingreppsområdet - ersättningsåtgärder.” Graden av utjämning och ersättning 
kalkyleras med en kompensationsberäkning där det sammanlagda biotopvärdet 

                                                 
206 Det texter jag har studerat är Skärbäck 1997, Rundcrantz & Skärbäck, 2003, Stadsbyggnadskontoren i 
Helsingborg, Lund & Malmö 2003
207 Skärbäck 1997 s. 14-16 
208 Skärbäck 1997 s. 120  
209 Skärbäck 1997 s. 23 
210 Rundcrantz & Skärbäck 2003 s. 208 
211 Stadsbyggnadskontoren i Helsingborg, Lund & Malmö 2003 s. 6
212 Rundcrantz & Skärbäck 2003 s. 209 
213 Skärbäck 1997 s. 24 
214 Se t.ex. räkningsexempel i Skärbäck 1997 s. 55, Stadsbyggnadskontoren i Helsingborg, Lund & Malmö 
2003 s. 19-21 
215 Skärbäck 1997 s. 14, 29, 47
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ges av biotopytan multiplicerat med biotoptypens generella värde.216 Kompen-
sationsberäkningen blir ett bokslut. Om undvikande, minimering och utjäm-
ning inte räcker leder det till ersättningsåtgärder på annan plats. För att hantera 
stadens olika byggprojekt rationellt har man i vissa tyska kommuner skapat en 
åtgärdspool med en ”önskelista” på åtgärder för grönstrukturen som kommer 
ifråga då något exploateringsprojekt ska göra ersättningsåtgärder.217  
 
I rapporten ”Balanseringsprincipen” från 2003 resonerar de tre skånska kom-
munerna hur principen borde införlivas i den svenska fysiska planeringens oli-
ka instrument: översiktsplan (undvika, minimera), planprogram (undvika, mi-
nimera, utjämna), detaljplan (undvika, minimera, utjämna, ersätta) och bygglov 
(undvika, utjämna) samt MKB. 218 De säger sig vara överens om att en lagstad-
gad balanseringsprincip är användbar, och om det ”oskattbara värde vegetation 
har för folkhälsan”. Man refererar till det tyska systemet där ”regleras kraven 
på balansering i såväl byggnads- som naturvårdslagstiftning”219 Skärbäck häv-
dar t.o.m. att ”lagstiftningen är ett måste för införandet av balansering i stads-
byggandet.”220 Tillsammans med Rundcrantz konstaterar han att Miljökonse-
kvensbeskrivningen verkar vara det bästa sättet att integrera balansering och 
kompensation i svensk lagstiftning. De menar att den tyska modellen i Sverige 
skulle leda till mer en naturresursorienterad planeringsprocess, som skulle fo-
kusera på resurserna och inte som idag intressenterna.221 Boverket överväger 
som sagt balansering i lagen för närvarande.    

Idéanalys 

Om man på ett djupare ideologiskt plan ska analysera bakgrunden till dessa 
idéer utkristalliseras i stort sett två ideologier. Den första är ekologistisk, av 
etisk karaktär och innebär att ”ge tillbaks till naturen minst så mycket som vi 
tar från den”. Denna idé har även sagts stärka ”samhällets möjligheter att arbe-
ta mer rättvist och korrekt med miljöfrågor”.222 Idén liknar också principen 
”polluter pays” som ofta hävdas i miljösammanhang.223 Den andra ideologin är 
liberal och grundar sig på ”behålla-rättvisan”224, som innebär att ”Eftersom 
många för att säga de allra flesta åtgärder inte omedelbart uppfyller paretokriti-
eriet, krävs det vanligen kompenserande åtgärder”.225 Den gemensamma näm-
naren kan mycket generaliserat sägas vara att den som ”tar” ska ”ge tillbaka”, 

                                                 
216 Skärbäck 1997 s. 55, Stadsbyggnadskontoren i Helsingborg, Lund & Malmö 2003 s. 19-21 
217 Det finns även en delstat i Tyskland där man prövat ett ”ekokonto”, där exploatören får betala mot-
svarande belopp som kompensationsåtgärderna skulle kostat. Ekokontot får sedan betala andra åtgärder. 
(Skärbäck 1997 s. 119, Stadsbyggnadskontoren i Helsingborg, Lund & Malmö 2003 s. 9) När balanse-
ringsprincipen tillämpades i planeringen av Potsdammer Platz i Berlin blev den helt kvantitativ och biolo-
gisk och beräknades ”utifrån förlust av biovolym [biomassa]”. (Stadsbyggnadskontoren i Helsingborg, 
Lund & Malmö 2003 s. 8) 
218 Stadsbyggnadskontoren i Helsingborg, Lund & Malmö 2003 s. 14-16 
219 Stadsbyggnadskontoren i Helsingborg, Lund & Malmö 2003 s. 7 
220 Skärbäck 1997 s. 120 
221 Rundcrantz & Skärbäck 2003 s. 224 
222 Skärbäck 1997 s. 3, 113 
223 Rundcrantz & Skärbäck 2003 s. 208 
224 Hansson 2001 s. 22-23 
225 Andersson 1998 s.73 

 61



antingen till naturen eller till individen.  
 
Att dessa idéer också fått genomslag i stadsplaneringsdiskursen tror jag dels har 
att göra med en ökad miljömedvetenhet och liberalisering i diskursen, dels pla-
nerarpraktikens frustration över NIMBY-effekter, särskilt vid förtätningsplane-
ring.226 Balansering och kompensation ses som en väg ut ur låsta förtätnings-
konflikter och en möjlighet att komma vidare med exploateringsförslag. Med 
balanseringsmetoden kan man tjäna in tid ”eftersom planprocessen inte sällan 
stannar upp på grund av okontrollerade miljöopinioner”.227 Problemet bygger 
på minskad tillit i planeringsprocessen och kan förklaras med det spelteoretiska 
fenomenet ”fångens dilemma”. 

Dilemma 

”Fångens dilemma” innebär att om två aktörer inte vet vad den andra kommer 
att göra så har den ena aktören mycket att förlora på att inte göra ett egoistiskts 
val. Dilemmat uppstår när det inte finns dialog eller tillit mellan aktörerna.228 
När byggföretagen vill bygga i bästa läget, är det ofta i en populär grönyta (t.ex. 
allmän strand). Genom att bygga på denna allmänna grönyta får det nya husets 
invånare platsens lägesvärden för sig. De går från kollektiva till privata nyttig-
heter. Tilliten i planeringsprocessen har undergrävts för att byggföretag ofta 
kräver det bästa läget med en överdriven exploateringsgrad, för att kunna 
backa i en förhandling med kommunen (och den lokala opinionen). Lokalbe-
folkningen kräver att all mark skall bevaras för att den är särskilt värdefull av 
någon anledning, även om de inte vet om det resultat kan bli bättre med det 
nya huset. Båda parter fruktar varandra, vilken gör dem båda till möjliga fripas-
sagerare (freeriders), vilket enligt fångens dilemma riskerar leda till en suboptimal 
lösning.  

Metodikens begränsningar  

Hur kan då kompensations- och balanseringsmetoder lösa detta? Hur kan des-
sa nya normsystem hjälpa stadsplaneringen? Vilka är begränsningarna? Jag tän-
ker i det följande framföra några kritiska synpunkter vad det gäller kompensa-
tionsidéer i allmänhet och den s.k. balanseringsprincipen i synnerhet, eftersom 
det är ett redan mycket utvecklat normsystem som troligen kommer att vinna 
allt större mark i den kommunala planeringen och eventuellt även i svensk 
lagstiftning.  
 
Till att börja med redovisar kompensationsförespråkarna Rundcrantz och 
Skärbäck själva i sin artikel från 2003 problem som framkommit med framför-
allt den tyska balanseringsmetodiken.229 1) Det är svårt att mäta värden som 
kan förändras över tid, en biotoptyp kan övergå i en annan på sikt, t.e.x. genom 
olika typer av skötsel. 2) Myndigheters kompetens att bedöma biotopvärdena 

                                                 
226 Skärbäck 1997 s. 14 
227 Stadsbyggnadskontoren i Helsingborg, Lund & Malmö 2003 s. 29 
228 Ariansen 1993 s.84-86 
229 Rundcrantz & Skärbäck 2003 s. 212-216 
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kan skifta. 3) Svårigheten att hitta rätt sorts mått. 4) Svårigheten att följa upp 
skötsel. 5) Stadsplanering är många projekt, vilka får ett komplext balanserings-
samband. 6) Svårigheten att integrera balanseringsprocessen i resten av plane-
ringsprocessen. 7) Svårigheten att hitta rätt plats för kompensationsåtgärder. 8) 
Svårigheten att ta kommande projekt i beaktande. En developer är aldrig villig att 
betala för en kommande developers intrång. 9) Svårigheten att sätta en prislapp 
på kompenationsåtgärderna vid genomförande. 10) Risken att natur och land-
skap inte tas tillvara i planprocessen. Rundcrantz och Skärbäcks genomgång är 
intressant men är mer skriven som saker att tänka på vid balansering, egentli-
gen inte som principiella invändningar.  
 
Det är dock vissa punkter (1, 4, 5, 7, 8) som jag tycker borde mana till eftertan-
ke om metodikens begränsningar. Kompensation och balansering, som är tänkt 
att hantera förändring, har svårt att hantera det föränderliga, därför att det syf-
tar till att upprätthålla ett status quo, en ’balans’ som egentligen aldrig finns i en 
stad. Städers naturliga tillstånd är förändring. När en stad byggs om så föränd-
ras alltid de ekologiska och sociala systemen och sambanden.230 Stadsplanering 
och planlagstiftning handlar mycket om utveckling eller bevarande, och det 
paradoxala är att metodiken egentligen inte hanterar någotdera. En aktör som 
vill bevara en värdefull plats kan inte få hjälp av principerna, tvärtom syftar de 
till att upplösa tanken på bevarande, så att en förändring kan komma till stånd. 
Frågan är då om metodiken som syftar till förändring också handlar om ut-
veckling. Med utveckling menas här att något förbättras för någon, individ eller 
samhälle. Om kompensation betyder att ersätta något som gått förlorat så be-
tyder det att den som har det bra kompenseras lika mycket som den som har 
det dåligt.  
 
Det går teoretiskt sett inte att säga att man kompenserar mer eller mindre, vil-
ket balanseringsbegreppet understryker. Det ska vara samma före som efter är 
grundtanken. Då är en sak säker. Kompensation och balansering kan principiellt aldrig 
förbättra en redan dålig situation. Detta är dess grundläggande begränsning. Det 
som blir kvar är att minimera försämring, vilket i och för sig överensstämmer 
med mycket annan miljöpolitik och miljöfilosofi. Filosofen Christian Munthe 
påtalar mycket riktigt att detta kan vara en ”bedräglig anti-antropokausism”.231 
Det är viktigt att påtala denna begränsning eftersom det nog är många som tror 
och hoppas på att metodiken ska få stor betydelse i stadsplaneringen och vid 
förtätningar. Jag tänker nu gå in på mina huvudsakliga invändningar.  

                                                 
230 Rundcrantz & Skärbäck antyder att ett övergripande mål är en ”efficient ecological and recreational infrastruc-
ture” (2003 s. 213), vilket jag självklart håller med om, så till vida att man kontinuerligt måste göra struktu-
ren effektivare. En helt färdig struktur finns dock aldrig.. 
231 Det handlar om att miljöfilosofier ofta baseras på att människans påverkan på miljön alltid är negativ, 
d.v.s. generellt ”ingrepp” som åtminstone måste kompenseras för att vara etiska. Detta menar Munthe 
(2001) kan leda till ett ensidigt tänkande och som stänger för idéer om hur miljön skulle kunna utvecklas 
och förändras. 
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Grundläggande kritik 

Vi har sett exempel från både svensk myndighetspraktik232 och den tyska mo-
dellen prövad i Sverige233 att man vill hantera både ekologiska och sociala vär-
den (rekreation), vilket också rättfärdigats av Skärbäck234. De ekologiska frå-
gorna behandlar jag inte i denna avhandling då de faller utanför min frågeställ-
ning. Jag vill emellertid hävda att det finns något fundamentalt problematiskt 
med att använda kompensations- och balanseringsprinciper för sociala frågor, 
frågor som berör människors vardagsliv i t.ex. stadens friytor. För det första 
har jag inte någonstans i litteraturen hittat hur bruksvärden som lek och rekrea-
tion skall undersökas eller bedömas. Begrepp som samvaro, mötesplats, var-
dagsliv, identitet nämns överhuvudtaget inte i de texter som publicerats om 
balanseringsprincipen. Hur ska man veta om en lekplats används som en eller 
om det är skogen som är lekplats? Den tyska modellen bygger ju på biotopkar-
tering, vilket har en biologisk utgångspunkt och alla kompensationsberäkningar 
som redovisats bygger på biotopkarteringen. Det är uppenbart att metodiken 
från början är biologisk och att man fört in ”rekreation” i efterhand.  
 
Om man nu ändå tror sig fånga rekreationsmiljöer och vill kompensera förlust 
av dessa, vad innebär det? Om det försvinner en lekplats hur kan den då ersät-
tas? Nu talar jag om kompensationsidén i allmänhet. Sociala frågor leder i 
stadsplaneringssammanhang direkt till frågor om tillgång och tillgänglighet. 
Var ska man ersätta den förlorade lekplatsen? Ska man se till att de som blev 
av med lekplatsen får lika bra tillgång till en ny någon annanstans? Är det teore-
tiskt möjligt? Här kommer vi in på min andra invändning, som faktiskt tydlig-
görs av Rundcrantz och Skärbäck själva. De hävdar att ”There should also be a 
preference to choose sites close to housing areas for replacement compensation instead of far 
away. An impact of a project in people’s neighbourhood cannot easily be balanced with meas-
ures far away. The greater the number of people that can reach the compensation site is, the 
higher the landscape compensation value is.” De trycker här på hur stadsstrukturen 
ger tillgängligheten, och därigenom på den sociala frågan (faktiskt när det gäller 
kompensation generellt). Ju tillgängligare för fler en kompensationsyta är ju 
bättre är tydligen kompensationen. Resonemanget har inget med ekologi att 
göra. Konsekvensen av detta resonemang är istället att en kompensationsåtgärd 
för t.ex. en förlorad lekplats skulle kunna vara att bara förbättra tillgängligheten 
till andra lekplatser. Detta tas inte upp i texter jag läst om kompensation och 
balansering.  
 
Men frågor om tillgång och tillgänglighet är egentligen mest intressant relaterat 
till efterfrågan eller behov. Vilken betydelse har människors vanor och värde-
ringar? Har det någon betydelse att de som blev av med lekplatsen har flera 
andra att gå till? Och då kommer vi till min huvudpoäng som jag baserar på 
John Rawls rättviseteori, som förenklat innebär att det som är rättvist är det 
som gynnar de som har det sämst ställt. Kompensation och balansering kan a-priori 

                                                 
232 I huvudsak Naturvårdsverket (2001) och Stockholm miljöprogram (Stockholms stad 2003 s. 32) 
233 Stadsbyggnadskontoren i Helsingborg, Lund & Malmö 2003 s. 6
234 ”upplevelseaspekter är utgångspunkten för balansering av rekreation” (Skärbäck 1997 s. 29)
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aldrig förbättra för dem som har det sämst ställt, t.ex. vad gäller tillgång på lekplatser. 
De som har god tillgång på lekplatser kommer att fortsätta ha det och de som 
har få kommer att fortsätta ha det. Det ter sig t.ex. inte särskilt rättvist att 
kompensera för en förlorad skogsdunge på samma sätt i trädgårdsstaden 
Bromma med stora offentliga park- och naturområden, som i det tätbebyggda 
miljonprogramsområdet Östbergahöjden. I detta avseende ter sig t.ex. de 
svenska friytenormerna (God Bostad, Boverket m.fl.), mycket mer utvecklade 
än det tyska normsystemet. Det förefaller som att kompensations- och balanse-
ringsprinciper är relativt oanvändbara redskap och normsystem för socialt 
medveten stads- och friyteplanering som syftar till att hantera stadsbors livs-
kvalitéer.  
 
Kompensationsföreskrifter kan däremot vara ett skydd för fastighetsägares 
ekonomiska investeringar. Brommabon har ju betalat dyrt för sitt naturnära 
läge. Eftersom ”naturen” i Sverige ofta är offentligt ägd så har kommunen rå-
dighet över marken. Då återstår en politisk planprocess som kan avgöra huru-
vida markens ska säljas till en developer. Och då får Brommaborna lita på sitt 
sociala kapital235 (vilket ju är avsevärt högre än t.ex. Östbergabornas) att påver-
ka processen. Det enda incitament som kommunen har att skriva in kompensa-
tionsföreskrifter för försämringar kring en fastighet är om developers hotar med 
att inte bygga. Detta blir för kommunens politiker en prekär situation om de 
samtidigt vill skapa nya bostäder.236 Detta blir en kamp mellan marknaden och 
planmyndigheterna, där om marknaden får övertag det blir svårt för myndighe-
terna att tillse en rättvis och effektiv friytestruktur.237   

Teori mot praktik? 

Trots alla dessa teoretiska invändningar till kompensations- och balanserings-
principer måste man ställa sig frågan: Vad händer om balanseringsprincipen 
ändå fungerar, skapar en bättre värld för fler, i praktiken? Tydligen har man 
vissa goda erfarenheter i Tyskland.238 Jag har tyvärr inte haft möjlighet att i 
detalj studera de projekt som genomförts där eller i Sverige, t.ex. av de tre 
skånska stadsbyggnadskontoren. Jag kan för min del se på Stockholms plane-
ringssituation, där man allt mer börja tala om kompensation på grund av den 
stora bostadsbristen och den starka NIMBY-effekten. Konsekvenserna av 
kompensationstänkandet i Stockholm har jag således ännu inte kunnat studera, 
mer än att grönytor undviks i byggandet, och parkeringsplatser, bollplaner och 
skolgårdar istället exploateras. Att barns offentliga utemiljöer drabbas en tra-
gisk konsekvens av en ekologistisk stadsplaneringspolitik.      
 
The Urban Green Space Taskforce i England konstaterar, med viss uppgiven-
het, att “Policies for developing green space to meet people’s needs and interests have to start 
from the existing historical and geographical provision. It is difficult to reduce the supply of 
                                                 
235 Med socialt kapital menas här mycket kortfattat människors möjligheter att organisera sig (se t.ex. 
Rothstein 2003).  
236 Bostadsbristen är ofta en stor politisk fråga.  
237 T.ex. Peterson (2002) visade hur starka parkförvaltningar innebar rättvis och effektiv friytefördelning.  
238 Jag har dock inte kunnat ta del av den tyska stadsplaneringsdebatten utan endast läst Skärbäck (1997). 
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green space in some areas in order to remedy a deficiency elsewhere. For good or bad, this 
reflects popular attitudes and attachment to greenery and ‘nature’.”239 För det första är 
det så att inte alla kan välja bostad eller arbetsplats. Och för det andra är sta-
dens struktur en mycket seg artefakt som kommer att inrymma olika livsstilar 
över tid. Det är teoretiskt och praktiskt omöjligt för en kortsiktig marknad att 
tillse dessa två problem, och det är inget man kan begära av marknaden.  
 
Det som kompensations- och balanseringsprinciperna gör är att föra in ett 
normsystem som stämmer med marknadens logik (pareto etc.), och därför lätta-
re integreras i en marknadsdriven planering. Det är också ett förföriskt enkelt 
”etiskt” tankesätt som lätt kan integreras i planeringspolitiken. Jag ser det san-
nolikt att det finns två alternativa strategier för genomförande. Ett sätt är att 
från myndigheter kräva ’rimlig’ kompensation, som det skulle kunna stå i lag-
stiftningen, och då blir det upp till förhandling, där ofta myndigheterna står sig 
slätt. Ett annat sätt är att införa ett omfattande normsystem, som man gjort i 
Tyskland. Implementeringen av detta normsystem kräver starka kompetenta 
myndigheter. Frågan är då varför en stark planmyndighet skulle använda sig av 
ett sådant bristfälligt redskap för att planera stadens struktur, när den skulle 
kunna utveckla och applicera mer dynamiska mått och indikatorer. 

Slutsatser: Onyanserade mått och diffusa normer  
Som forskarna Berggren-Bärring och Grahn (1995) påpekat är det tydligt att 
mått på friytetillgång främst bygger på hävd inom planeringspraktiken, med 
visst teoretiskt stöd från forskarvärlden. Måtten har emellertid haft svagt veten-
skapligt empiriskt stöd. Den planerartradition som genomsyrar normerna har 
skapats genom att vedertagna mått bejakas byggs in i allt större normsystem. 
Det är också förvånansvärt stor likhet i form och innehåll mellan svenska, 
nordeuropeiska, engelska och amerikanska tillgångsmått och normer.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att det är två sorters mått som historiskt har 
använts, dels täthetsmåttet, d.v.s. hur många jag delar friytan med (kvm fri-
yta/inv), och dels tillgänglighetsmåttet, d.v.s. minsta friytestorlek inom max av-
stånd. Få kombinationer av måtten har prövats. Täthetsmåtten beskrivs som 
områdesstatistik (kvm/inv), vilket inte fångar skillnader inom området och är 
helt beroende av hur områdesgränser dras. I tillgänglighetsnormerna finns en 
tydlig hierarki från det nära lilla grupprivata barnvänliga till det stora offentliga 
vuxenvänliga långt bort. Tillgänglighet definieras alltid som avstånd i meter. 
Visuell tillgänglighet, eller orienterbarhet nämns mycket lite, och har framför-
allt inte kvantifierats på något sätt. Ibland nämns trafikbarriärer, men i praktis-
ka tillämpningar mäts oftast bara fågelvägen. Dessutom tar i princip alla riktlin-
jer utgångspunkt ifrån bostaden eller bostadsområden, de boende. Arbetsplat-
ser eller andra institutioner, de arbetande, nämns ej.   
 

                                                 
239 DTLR 2001 
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Friytorna har vanligen definierats i storleksklasser eller typkategorier. Att sorte-
ra per storleksklass innebär dock att man skiljer på ytor som egentligen kan 
vara mycket lika (friytor på 4,9 ha och 5,0 ha hamnar i olika klasser), och tvärt-
om (5,0 ha och 49,9 ha kan hamna i samma klass). Det kvalitativa har sällan 
bestämts utifrån en brukardialog utan är ofta vagt definierat utifrån olika friyte-
typologier, vilka oftast baseras på storlek. Inga mått eller normer finns heller 
som gradvis viktar friytans storlek beroende på avstånd från t.ex. bostaden. 
 
I övrigt har konventionella mått och normer en förmåga att fokusera brister, 
särskilt tillgänglighetsanalyser. ”Överskott” och utvecklingsmöjligheter har 
mycket sällan diskuterats inom forskning, lagstiftning eller planeringspraktik. 
Istället talas det den senaste tiden om kompensations- och balanseringsprinci-
per. Dessa stöttas av ekologistisk och liberal ideologi. Min kritik av dessa prin-
ciper kan kortfattat beskrivas som att de aldrig kan förbättra en dålig situation, 
och heller inte förbättra för de sämst ställda. De modeller som hittills presente-
rats fångar varken de sociala frågorna eller tillgängligheten genom stadens 
struktur. 
 
Frågan är om den systemvärld som byggts upp kring de normsystem som re-
dovisats i detta kapitel fångar den livsvärld där stadsborna idag lever och ver-
kar.240 Ericsson et al menar att ”Tillgången till friytor [tillgänglighetsnormen] är 
det viktigaste mätbara måttet på friytestandard. […] Att endast mäta t.ex. kvm 
parkmark/invånare ger ett alltför grovt mått för att vara av värde vid ett områ-
desplanearbete. Vid kombinationen förtätning och nyexploatering är de bo-
stadsnära parkerna och promenadområdena de absolut viktigaste eftersom 
områdesplanen även kan ge detaljerade riktlinjer för rumslig utformning. […] 
Eftersom många faktorer som rör bedömningen av friytorna inte är direkt 
mätbara krävs även en form av helhetsbedömning. Vad den innefattar beror 
mycket på lokala förhållanden.”241 Stadsstruktur och lokala förhållanden är 
således grundläggande dimensioner för mått på friytetillgång.   
 
Denna avhandling ämnar djupare undersöka hur man med en mer nyanserad 
analys av friytetillgång från ett livsvärldsperspektiv kan synliggöra det som man 
nyligen konstaterat i ett forskningsprojekt i Sheffield: ”many of the more densely 
populated areas of the City had no access to local parks … [yet] It was recognized that there 
was no shortage of open space within the City; [hence] it was just not always in the right 
place.”242 För detta krävs en grundlig genomgång av relevant forskning, teorier 
och modeller, för friytors bruksvärde, tillhörighet, och tillgänglighet, vilket i 
slutändan avgör utbudet, d.v.s. friytetillgången.  
 
 

                                                 
240 Begreppet systemvärld och livsvärld härrör från Jurgen Habermas bok Kommunikativt handlande 
(1995).  
241 Ericsson et al 1984 s. 76-79 
242 COST Action C11 2003 part 1 s. 28 
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Teoretiskt ramverk för nya mått 
Att mäta och undersöka inom samhällsvetenskapen innebär att utgå ifrån so-
ciala konstruktioner. Det betyder att mätverktygen ska vara användbara och 
giltiga för det sociala, kulturella och spatiala sammanhang man vill analysera. I 
detta kapitel görs en grundlig genomgång av de olika sätt som friytetillgång kan 
mätas. Framförallt görs uppdelningen av begreppet tillgång som bruksvärden 
(tillgången), tillhörighet (tillgång för…), tillgänglighet (tillgång till…) och utbu-
det (tillgång på…). Denna indelning härrör från den tidigare begreppsutred-
ningen. Sambandet mellan begreppen visas schematiskt i figuren nedan.  
 

tillgänglighet 
(räckvidd, orientering) 

tillgången 
(areal, bruksvärde)

 
tillhörighet 

(nyttighet, rättig-
hetsregim) 

 utbud 

Fig. Schematisk figur av sambanden mellan tillgång, tillhörighet, tillgänglighet och utbud. 
 

Denna figur och dessa begrepp är också grundstenarna i de måttmodeller som 
presenteras i nästa kapitel.  

Friyta som tillgång och bruksvärde 
Vad är en tillgång? Som tidigare diskuterats förutsätts en tillgång alltid vara något 
av värde eller ha en viss nytta. Det är en resurs för någon att kunna använda, 
en nyttighet. Det kan också betraktas som att detta något har en funktion. När 
man säger ”tillgång på parker” så förutsätts att parker är något som man vill ha. 
Det är således alltid en tillgång (något värdefullt) man (individen eller samhället) 
har tillgång på eller till. 

Livsvärld, bruk och bruksvärde  

Filosofen Henri Lefebvre skriver i sin pamflett ”Staden som rättighet” att vi 
måste undersöka staden. ”Vilka är de socialt lyckade platserna och vilka kom-
mer de att vara? Hur känner man igen dem? Enligt vilka kriterier?” Dessa stu-
dier kan också förvåna oss, menar Lefebvre .243 Det som Lefebvre betonar, i 
polemik med det modernistiska rationella arkitekturparadigmet, är livsvärlden. 
På liknande sätt kritiserar Jürgen Habermas modernitetens rationalisering av 
människors vardagsvärld. ”Rationaliseringen av livsvärlden möjliggör en form 
av systemintegration som kommer i konflikt med de integrerande principerna 
för samförstånd. Denna process har, under vissa betingelser, en upplösande 

                                                 
243 Lefebvre 1982 s. 141 
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effekt på livsvärlden.”244 Många av de problem som många av de förorter som 
byggdes under efterkrigstiden upplever idag: storskalighet, segregering, identi-
tetslöshet, ensidighet m.m., skulle kunna förklaras av att dess planarkitekter såg 
sin arbetsuppgift utifrån en systemvärld, snarare än som en blivande livsvärld 
för andra.  

Livsvärld, användning och bruk 

Att betrakta en miljö utifrån ett livsvärldsperspektiv är att se den som en miljö 
av möjligheter för en individ. Det handlar om att lägga till något och se det i ett 
sammanhang av mänskliga avsikter och brukande. Detta är i grunden ett fe-
nomenologiskt perspektiv, som utgår från den filosofiska tradition som kom-
mer till uttryck hos Kirkegaard, Husserl, Bollnow, Heidegger, Sartre .m.fl.  
Denna avhandling har för avsikt att betona livsvärldsperspektivet och brukan-
det. Ett liknande begrepp är användning. I denna avhandling betraktas de utili-
taristiska ekonomistiska begreppen tillgång, resurs och nyttighet, från ett bruks- 
och användningsperspektiv. En tillgång, resurs eller nyttighet existerar för att 
den kan brukas, eller förbrukas. I stadsplaneringssammanhang har man tradi-
tionellt skiljt på olika sorters tillgångar, resurser och nyttigheter med begreppet 
”funktion”.245 Jag väljer här istället att beskriva det i termer av användning och 
bruk, då det tar utgångspunkt ifrån brukaren. Primärt kommer begreppet 
bruksvärde att användas.246

Bruksvärden och icke-bruksvärden  

Bruksvärde är ett nationalekonomiskt begrepp som ekonomen Adam Smith 
först definierade som den nytta en sak skapar. Han skilde också på bruksvärde 
och bytesvärde. Mycket förenklat innebär bruksvärdet nyttan, och bytesvärdet 
det av en marknad kvantitativt prissatta värdet. Ricardo definierade därefter 
bruksvärde som förmågan att bidra till vad han kallar vår "gratification", d.v.s. 
tillfredsställelse, glädje, nöje eller njutning. En annan betydelse hos ordet finner 
man hos Marx, som menar att ett tings användbarhet gör det till ett bruksvär-
de. En varukropp i sig själv, såsom järn, vete, diamant osv., är ett bruksvärde 
eller en nyttighet.  
 
På ett sätt använder jag begreppet bruksvärde som Marx beskriver det. Jag är 
intresserad av stadens friytor som bruksvärde. Jag kommer dock, till skillnad 
från Marx, mer använda begreppet som en beskrivning av användbarheten eller 
nyttan som en egenskap hos friytorna. Här ämnar jag använda begreppet både 
som användbarhet (nytta) och användningsområde (nyttighet). Dels kan friytor 
ha olika grader av bruksvärde, högt eller lågt (användbarheten). Det kan vara 
användbarheten för en individ, men också för ett samhälle i t.ex. en stadsdel 
och då kommer frågan in hur många som upplever bruksvärdet och framförallt 
dess tillgång. Dels kan friytor ha olika typer av bruksvärde, t.ex. lek eller mö-
tesplats (användningsområdet). Jag avser med begreppet tydliggöra min fråge-
                                                 
244 Habermas1981 i Månsson 2003 
245 Forty 2000 s. 174-195 
246 T.ex. Lefebvre betonar stadens som bruksvärde (Lefebvre  1982 s. 11) 
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ställning, gentemot annan friyte- och stadsplaneringsforskning, framförallt med 
hjälp av miljöekonomins terminologi.  
 
Inom miljöekonomin har man kategoriserat olika bruksvärdetyper247, vilka jag 
tror är särskilt användbara i stads- och friyteplanering. Den vanliga indelningen 
under 1990-talet i grönstrukturens sociala, kulturella och ekologiska värden248 
har tydlig koppling till olika bruksvärdetyper. De två huvudkategorierna är 
bruksvärde och icke-bruksvärde, där icke-bruksvärdet inte baseras på användning, 
t.ex. värdet av att något bara existerar. Bruksvärdet indelas i direkt bruksvärde 
och indirekt bruksvärde. Det direkta bruksvärdet avser användning av miljön i 
miljön, t.ex. lek eller vistelse i en park. Det är detta som ofta benämns ”socialt 
värde” eller ”rekreationsvärde” inom grönstrukturplaneringen.  
 
Att tala om ”sociala värden” som en slags sammanslagning av brukarperspekti-
vet kan dock vara problematiskt, då det ”sociala” inom t.ex. sociologin tradi-
tionellt refererar till interaktionen människor emellan. Det finns å andra sidan 
en tendens inom stadsplaneringen att bara referera till ”rekreation” när det 
gäller människors utevistelse, och därmed förbise frågan om möte och samva-
ro.249 Det offentliga grönområdet, parken, har nog ofta underskattats av arki-
tekter och stadsplanerare som socialt rum, till fördel för torget, som ju är en 
demokratisk symbol. Faktum är att t.ex. Speakers corner i London ligger i 
Hyde park och att parkerna i både England250 och Sverige251 sedan 1700-talet 
fungerat som viktiga mötesplatser. I Sverige har vi också sedan folkhemmet en 
tradition av Folkets park.  
 
Indirekt bruksvärde innebär nyttjande av en miljö som inte sker direkt i miljön i 
sig. Det är t.ex. villaträdgårdars eller vattenområdens visuella stadsbildsvärde. 
För friyteplaneringen så är skillnaden mellan direkt och indirekt bruksvärde 
central. Mycket grönska i modernismens stadsområden kring hus och vägar har 
endast indirekt bruksvärde som utsikt (från hus- eller bilfönster) och används 
egentligen inte direkt. Den syftar till att ge en upplevelse av ”hus-i-park”. I 
traditionella kvartersstäder har parker och natur nästan undantagslöst både 
direkt och indirekt bruksvärde. Detta är fundamentala skillnader som sannolikt 
har påverkan på upplevelsen av park- och naturtillgång i staden. Jag avser i 
denna avhandling framförallt lyfta fram och undersöka betydelsen av det direk-
ta bruksvärdet. 
 
Inom icke-bruksvärden finns optionsvärdet som avser värdet av möjligheten att 
nyttja miljön i framtiden, t.ex. känslan av att kunna åka ut i den tätortsnära 
skogen även om man aldrig eller mycket sällan är där. Här finns en tillgänglig-
hetsaspekt. Optionsvärdet torde minska i samma grad som tillgängligheten. 
Om optionsvärdet även skulle innefatta värdet för framtida generationer, ett 
                                                 
247 Brännlund & Kriström 1998 s.74-78, Turner et al. 1994 s.112 
248 Bucht & Persson 1994, Stockholms stad 2004a 
249 Se t.ex. Boverket. 1996b
250 Rasmussen 1934 s. 97 
251 Nolin 1999 
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sorts altruistiskt värde, så liknar det den andra sortens icke-bruksvärde, det s.k. 
existensvärdet, vilket innebär en värdering av något bara för att detta existerar. 
Till existensvärden inom grönstrukturplanering kan räknas kulturhistoriska 
värden (”kulturarvet”) och ekologiska värden (”den biologiska mångfalden”). 
Dessa definieras i praktiken ofta av experter, som arkeologer eller biologer. Det 
kan vara en byggnadsdetalj eller ovanlig ört som gemene man aldrig kommer 
att uppleva eller beröras av. Därför kallas de ibland ”vetenskapliga värden”.252  
 
Det finns emellertid oklara definitionsgränser och samband mellan grönstruk-
turplaneringens och miljöekonomins värdebegrepp. Undersökningar av grön-
områdens sociala värden (direkta bruksvärden) visar att både det kulturella och 
det ekologiska bidrar till att skapa bruksvärden.253 En gammal artrik hagmark 
drar t.ex. till sig picknickare, vilket har gjort att man har börjat använda det 
postmodernare ordet ”upplevelsevärde”254 för att fånga bruksvärdets bredd 
och individuella karaktär. Definitionen på upplevelsevärdet eller bruksvärdet är 
ju att det är brukarnas värden, vilket ju kan vara fågelskådarens eller historielä-
rarens. En annan intressant utveckling i ljuset av denna problematik är att kul-
turmiljövården visar växande intresse för kulturmiljöers bruksvärde genom 
brukarundersökningar och medborgarsamverkan.255

Ekologiskt värde och plats som existensvärde 

Ett annat värdedefinitionsproblem är att det ekologiska värdet och värdet av 
”den biologiska mångfalden” i stadsplaneringssammanhang ofta sammanblan-
das med beskrivningar av det biologiska systemet i sig, d.v.s. miljöns biologi.256 
Ekologi, som naturvetenskap, talar om faktum som ”om du inte vattnar dör 
trädet.” eller ”våtmarken här är så sur att inga grodor lever här.” Denna upp-
fattning kan delas av både en antropocentriker och en biocentriker.257 Ett an-
tropocentriskt synsätt innebär dock att grönområdens ekologi betraktas som 
medel och sociala och kulturella värden som mål, emedan ett biocentriskt syn-
sätt innebär att ekologin är både mål och medel på samma gång. Den biologis-
ka miljön har då ett existensvärde, vilket också benämns ”ekologiskt värde”. 
Det ekologiska värdet kan då förstås som existensvärdet av ekosystemet och 
dess delars överlevnad, eller ”naturens” egna tillhörighet eller tillgång för sig själv.  
 
Det ska dock påpekas att det i praktiken kan det finnas olika uppfattningar om 
det ekologiska värdet ekologer emellan. En åtgärd för att skydda en rödlistad 
art kan utrota en annan osv. Dessutom är det ibland oklart om ekologerna me-
nar existensvärde eller bruksvärde, eller både och, i stadsplanedebatter.258 Exi-
stensvärdet har ett starkt förhållande till oersättbarhet och det har haft mycket 
                                                 
252 T.ex. Stockholms läns landsting 1992 
253 Grahn 1995 s.84-160. Ståhle 2000, Stockholms läns landsting 2001  
254 Ståhle 2000, Stockholms läns landsting 2001, Forskningsprojektet ”Landskapets upplevelsevärden” 
(http://www.lpal.slu.se/projekt/p157.htm)  
255 Olsson 2003  
256 Det kan t.ex. vara strukturen av biotoper. Se t.ex. Löfvenhaft & Ihse 1998 
257 Naturen och ekologin har ett värde i sig, för sig själv, ett egenvärde. Se t.ex. Sörlin 1991, Ariansen 
1993 
258 ”Bevara den vackra artrika våtmarken” kan vara sådana dubbeltydiga argument. 
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stor betydelse som bevarandeargument inom stadsplaneringen. På samma sätt 
går det att se postmodernismens ”platsens själ”259 och miljöpsykologins plats-
begrepp260 och i termer av existensvärde, för om varje plats är helt unik för 
varje individ och på så sätt oersättlig så kan friytor endast beskrivas med exi-
stensvärden. Existensvärdet har också varit mycket omdebatterat inom natio-
nalekonomin.261  
 
Jag tror att miljöekonomins bruksvärdetyper kan ge det traditionella plane-
ringsbegreppet ”markanvändning” en tydligare bestämning. Användning av-
gränsas traditionellt som direkta bruksvärden, men kan utvidgas till att även 
innefatta indirekta eller icke-bruksvärden. Då denna avhandling främst fokuse-
rar på hur stadens spatiala strukturer påverkar tillgång och tillgänglighet är det i 
första hand direkta bruksvärden som behandlas.  

Från bruksvärde till bytesvärde?  

Att skilja på bruksvärden och existensvärden innebär som ovan diskuterats 
även delvis att skilja på vad som är utbytbart och inte. Inom miljöekonomin 
har man försökt att värdesätta kollektiva nyttigheter, dess bruksvärden och 
framförallt icke-bruksvärden i monetära termer för att kunna förstå dem som 
bytesvärden och därmed kunna införliva dem i en samhällsekonomisk kost-
nadskalkyl. Detta görs i allmänhet genom undersökning av betalningsviljan. 
Vanliga metoder är resekostnadsmetoder (TCM), betingad värdering (CVM) 
och fastighetsvärdesmetoder (FVM).262 Dessa har dock kritiseras utifrån olika 
utgångspunkter, t.ex. för att de inte förmår fånga komplexitet och samhällsnyt-
tor.263  
 
Det torde dock finnas en särskilt svårighet att fånga friytors bytesvärden. T.ex. 
fastighetsvärdesökningar är självklart högst reella, men att sätta en prislapp på 
själva friytan utifrån allmänhetens värderingar är mycket komplext.264 En of-
fentlig park, som är ett komplex av värden och nyttor, går att förbättra på 
många olika sätt under lång tid och genom dialog mellan gestaltare och bruka-
re, politiker och planerare. Särskilt problematiskt är detta också med tanke på 
hur t.ex. vegetation utvecklas över tid. En nyanlagd park med planterade träd 
ser mycket tråkig ut i början men kan efter 30 år bli en av de värdefullaste de-
larna i ett stadsområde, om den förvaltas väl under tiden. Detta pekar på ytter-
ligare en komplikation om att en park inte är enkelt kortsiktigt projekt utan en 
lång kunskapskrävande process. Att sköta en park kräver många specialkompe-
tenser. Många små insatser för att förbättra tillgängligheten, tryggheten eller 
                                                 
259 ”genius loci” (Norberg-Schultz 1980)  
260 Se te.x. Aura 1984, Byggforskningsrådet 1994  
261 Brännlund & Kriström 1998 s.77 
262 Se t.ex. Naturvårdsverket 1997, Hallberg & Höglund 2002, Turner et al 1994 
263 Hallberg & Höglund 2002 s. 10-11 och 25, Brännlund & Krisström 1998 s.117-118, Naturvårdsverket 
1997 9-10 
264 Detta innebär således en komplikation för kommuner som ska sälja mark till bygg- eller fastighetsföre-
tag. Att sälja en markplätt till marknadsvärde, det som bygg- och fastighetsföretag är beredda att betala, 
motsvarar inte med säkerhet allmänhetens värderingar. Det blir således ett val för politikerna om det är 
”värt” att sälja (eller köpa) eller inte.  
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vegetationens kondition kan dramatiskt förändra parkens värde.  
 
I stadsplanering handlar det om att ha överblick över flera projekt samtidigt. 
Om en park försvinner på en plats kan det skapa nya krav på en annan. Frågan 
är hur en respondent i en undersökning ändrar sin uppfattning ju mer han/hon 
vet om dessa typer av systemkonsekvenser. Frågan är då också om komplexite-
ten i planeringsförutsättningarna för friytestrukturen överhuvudtaget kan fång-
as genom undersökningar av betalningsvilja. Dialogen och spelet om friytorna 
sker i ett komplext nätverk mellan politiker, byggherrar, planerare, lokala in-
tressentgrupper och brukare. Efterfrågan och värderingar kan också förändras 
genom marknadsföring och information.  

Utevistelser och olika typer av bruksvärde 

Det finns många sätt att se på bruksvärden i utemiljön. Att beskriva utemiljöns 
bruksvärden har länge setts, och ses fortfarande i många fall, som en uppgift 
för stadsplanerare och experter. Ulla Berglund visar i sin avhandling ”Perspek-
tiv på stadens natur” (1996) att det är skillnad på ”hur invånare och planerare 
ser på utemiljön i staden”. Denna motsättningen mellan brukarens livsvärld 
och expertens systemvärld har bl.a. belysts av sociologen Jurgen Habermas 
(1995). Hur kan man då som expert mäta bruksvärdet? Bogotás engagerade 
borgmästare Enrique Peñalosa hävdar att “The importance of pedestrian public spaces 
cannot be measured, but most other important things in life cannot be measured either: 
Friendship, beauty, love and loyalty are examples. Parks and other pedestrian places are 
essential to a city's happiness.”265 Detta är enligt min erfarenhet en vanlig uppfatt-
ning i stadsplaneringssammanhang även i Sverige.  
 
Peñalosa ger en tankeställare, men frågan är hur man kan hantera friytorna i 
stadsplaneringen och tillse en rättvisare och effektivare planering av friytor som 
tillgångar utan mått. Den amerikanske statsvetaren Anne Peterson (2002) visar 
att konsekvenserna av en svag parkförvaltning (utan mått) leder till orättvisa 
eftersom de som skriker högst alltid då får mest. Peñalosas utopi bygger såle-
des på att alla kan komma överens. Han har dock en viktig poäng i att betona 
att det är endast brukarna själva som kan definiera bruksvärdet, och därför 
måste man som expert observera eller för dialog med dem om man vill veta 
bruksvärdena. Vad gäller friytetillgångsmått handlar det om att förstå och defi-
niera vilkens sorts bruksvärde, och hur detta skapas och förmedlas av brukar-
na.  

Forskning om utevistelse och bruksvärden 

Under 1980-90-talen genomfördes en stor mängd forskning, särskilt i Sverige, 
om användningen av stadens utemiljö och friytor.266 Med viss sociologisk in-

                                                 
265 Peñalosa 2001 
266 Andra sammanfattningar finns t.ex. i Byggforskningsrådets rapport ”Vårt behov av grönska” (Nord-
ström (red) 1994), rapporten ”Människors behov av parker” (Grahn 1992) eller boken ”Människans 
natur” (Olsson et al 1998). 
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riktning har Berglund och Jergeby (t.ex. 1989) studerat främst den gröna ute-
miljön.  Av mer renodlad antropologisk karaktär är Jan Gehls (1980, 1991) och 
William Whytes (1980) forskning, som i huvudsak grundar sig på observationer 
på gator och torg. Karla Werners stadslivsforskning (1991) är i huvudsak fe-
nomenologisk, och utgår ifrån staden som ”livsrum”. Här har Norberg-Schulz 
(1980) med begreppet ”genius loci” (platsens själ) haft betydelse. Ett miljöpsy-
kologiskt perspektiv med särskild inriktning på barns upplevelser av utemiljö 
finns hos Maria Nordström (1986, 2000) och Pia Björklid (1991a-b, 1992, 
1996). Mycket stor betydelse har biologen och landskapsarkitekten Patrik 
Grahn haft med sitt kombinerade miljöpsykologi- och hälsoperspektiv. Dels 
med resultat som att de som inte ser grönska från sitt fönster är stressade 40 % 
så ofta som de som har grönskeutsikt, och att de som har egen trädgård upple-
ver obehag av stress hälften så ofta som de som bor i flerfamiljshus och saknar 
balkong.267 Dels i samarbete med Gunnar Sorte och Ann-Margereth Berggren-
Bärring har Grahn tagit fram åtta generella ”parkegenskaper”, ett slags bruks-
värdesgrupper, vilka fått stort genomslag i parkplaneringsdiskussionen.268   
 
Grahns forskning liknar Smiths, Nelischers och Perkins (1996) försök att 
sammanfatta alla möjliga kvaliteter som kan finnas i en stadsmiljö. De har, ut-
ifrån en stor mängd stadsmiljöforskning (Lynch, Appleyard, Lennard, Alexan-
der, Gehl, Katz, Brown, Hester m.fl.) skapat sex kvalitetskluster: ”livability”, 
”character”, ”connection”, ”mobility”, ”personal freedom” och ”diversity”, 
med vilka de vill fånga kvaliteten i en stadsmiljö, generellt. Att försöka sam-
manfatta kvalitet allmängiltigt på detta sätt har dock begränsningar, först och 
främst kulturellt, vilket de själva påpekar. Deras lista kan dock vara en hjälp för 
den som vill få överblick över stadsmiljöforskningen, men den blir svår att 
applicera i praktiken. Alltför mycket forskning pekar på att friyteplanering mås-
te utgå från den specifika platsens brukarkultur.  

Sociotop – ett pragmatiskt platsbegrepp 

Med principiell vetskap om den forskning som här redovisats inledde jag mitt 
praktiska arbete på Stockholms stadsbyggnadskontor (2000-2002). I detta arbe-
te, som formellt ingick i projektet Stockholms grönkarta269, var målet att göra 
en delkarta över de ”sociala och kulturella värdena” i stadens grönstruktur. 
Denna karta fick namnet Stockholms sociotopkarta270, och skulle komplettera 
den framtagna biotopkartan271. Begreppet sociotop utvecklades tillsammans 
med landskapsarkitekt Anders Sandberg, framförallt som ett komplement till 
biotopbegreppet, för att förtydliga skillnaden mellan antropocentrism och bio-
centrism, mellan människans intressen och ”naturens” intressen.272 Begreppet 
                                                 
267 Grahn 1993. Resultaten är oberoende av utbildning, yrke, och kön.  
268 Se t.ex. Boverket 1994 
269 Stockholms stad 2003b, karta 
270 Stockholms stad 2003a, karta 
271 Stockholms stad 2002b, karta 
272 Begreppet sociotop har senare visat sig förekomma i socialpsykologen Lars Denciks forskning, då som 
beskrivning av barns sociala livsrum (Dencik 1989). Begreppet har även förekommit i den tyska land-
skapsarkitekten Werner Nohls forskning om olika stadstyper och deras sociala sammansättning. Efter att 
ha kontaktat båda forskarna intygar de att det finns vare sig en allmän eller vetenskaplig definition av 
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har sedan dess utvecklats och fått olika preliminära definitioner.273 En första 
definition var ” en plats för mänskliga aktiviteter, d.v.s. en avgränsad miljö som 
i sitt sociokulturella sammanhang upplevs som livsvärld”.274 Definitionen ut-
vecklades i praktiken till ’en plats användning i en specifik kultur’, där ’kultu-
ren’ i detta fall var stockholmarna. Sociotopkartan försöker fånga specifika 
platsers bruksvärden för de människor de berör. I sociotopkartan skiljs direkta 
bruksvärden (sociala värden), indirekta bruksvärden (landskapsbild) och icke-
bruksvärden (kulturhistoria) tydligt åt. I denna avhandlings empiriska under-
sökningar analyseras sociotopkartans beskrivningar av direkta bruksvärden.  
 
I stället för att utgå ifrån allmängiltiga bruksvärden eller kvaliteter i stadens 
friytor, som t.ex. Grahns parkegenskaper, skulle sociotopkartearbetet baseras 
på stockholmarna och deras specifika utevistelse på olika platser. Sociotopkar-
tan försöker således fånga det lokala sociokulturella sammanhanget, stadslivet, 
och samtidigt vara platsspecifik. Olika delmoment i karteringsarbetet stöddes 
på aktuell forskning. Karteringsmetoden innebar i korthet275:  
 

1) Friytedefinition: Offentligt tillgängliga friytor avgränsas. Privata friytor, på kvarters-
mark, studeras separat.  

2) Expertvärdering: Observation av platsanvändning.  
3) Brukarvärdering: Enkäter, fokusgrupper och intervjuer undersöker platsvärdering-

ar.   276

4) Begreppssystem: 27 begrepp på olika typer av bruksvärden tas fram.  
5) Kartering: Karta skapas som beskriver varje plats sammansättning av bruksvärden.  

 
Det finns ingen absolut definition på begreppet sociotop eller sociotopkarta. 
Som Wittgenstein påpekar ges ett begrepp sin mening av dess användning. 
Sociotop är ett mycket ungt begrepp som nu flyter i sin betydelse, därför att 
det för närvarande fångas upp av många olika praktiker och teoretiker inom 
stadsplaneringen. Det har hittills nog bidragit till att integrera ett livsvärldsper-
spektiv i stads- och friyteplaneringen.  Genom att begreppet associerar till plats 
och många människor, har det belyst det faktum att det endast är brukarna 
själva som kan avgöra bruksvärde. Sociotopkartan är också en reaktion på det 
under 1990-talet rådande ekologiparadigmet inom stads- och friyteplanering. 277

                                                                                                                            
ordet och att de själva använt begreppet som egna hypoteser. Hittills har ingen påtalat någon definitions-
konflikt.  
273 Det går att följa sociotopbegreppets praktiska utveckling i de rapporter som getts ut av stadsbygg-
nadskontoret: ”Sociotop som redskap i grönområdesplanering” (Ståhle 2000), Sociotopkarta för Stock-
holms innerstad (Ståhle 2002a), ”Sociotophandboken” (Ståhle (red) 2003). 
274 Ståhle 2000 
275 Metoden finns utförligare beskriven i Ståhle 2002a.  
276 I princip alla brukarundersökningar finns redovisade och sammanfattade i Ståhle et al 2003. 
277 Stockholm stads sociotopkartearbete har bedrivits i kontakt med två EU-finansierade forskarsamarbe-
ten, GREENSCOM (Communicating Urban Growth and Green) och COST 11 (Greenstructures and 
Urban planning). Stockholms sociotopkarta, som del i grönkartan, redovisades på GREENSCOM-
konferensen i Helsingfors i juni 2000 och COST 11-konferensen i Milano i september 2002. GREEN-
SCOM-projektet skriver i en slutrapport: ”... As an instrument we can say that it [the greenmap, i.e. socio-
top- and biotopmaps] is:  
1. Socially sustainable: Since its’ very intention is to enhance the significance of public structures, better 
public structures and services and their accessibility and work for empowerment of citizens. As a plan-
ning instrument it opens multiple fields of action. It is especially intended to make room for the users 
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Mått på friytors areal och bruksvärde 

Jag har nu gått igenom olika typer av bruksvärden. Jag tänker i detta avsnitt 
diskutera möjligheterna att mäta storleken på bruksvärdet. Jag har konstaterat 
att det är högst problematiskt att översätta offentliga friytors bruksvärden till 
monetära bytesvärden. Man kan istället å ena sidan tala om stadsbornas valmöj-
ligheter, d.v.s. mångfalden av olika tillgängliga bruksvärden i friytorna. Inom 
stadsbyggandet har man å andra sidan mest intresserat sig för hur stora friytor-
na är. Antagandet har generellt varit att ju större friyta desto värdefullare är den 
troligen. Det är bara att se på bostadsmarknaden för att konstatera att både 
valmöjligheter (antal rum) och rumsstorlek (lägenhetsstorlek) har grundläggan-
de betydelse för bruks- och bytesvärde. I det följande utreds frågan om storlek 
och bruksvärde från ett friyteperspektiv.  

Bruksvärdemått och mängd 

Hur stort är bruksvärdet? Hur kan man skilja en mycket bra lekpark från en 
halvbra? Det finns inga absoluta gränser för när en friyta får ett bruksvärde och 
hur stort det är. En kartering är i detta fall ofta binär, d.v.s. antingen finns an-
vändningen eller så finns den inte. Det är också på detta sätt som professionel-
la pratar om olika friytor, av praktiska skäl. Krävs det att en person en gång om 
året använder en friyta på ett speciellt sätt eller krävs det flera gånger eller flera 
personer? Detta är ett inbyggt teoretiskt avgränsningsproblem, som i planering 
måste hanteras pragmatiskt. Erfarenheten från sociotopkartearbetet säger att 
när tillräckligt många informanter nämnde ett värdebegrepp och det samtidigt 
observerades som fenomen ute flera gånger så blev det konstituerat och karte-
rat. Detta är ett problem som Grahn har kunnat hantera genom en s.k. faktor-
analys för att vikta och kategorisera olika bruksvärdesbegrepp (aktivitetstyper, 
parkegenskaper).278  Detta har varit möjligt för att Grahn arbetade med endast 
en enkätundersökning. Sociotoparbetet har dock haft en mångfald av brukar-
                                                                                                                            
field of action, lifeworld wich means daily life, since it actively goes in search of lifeworld values and is 
intended for citizens to put to use in their daily life. It also implies new agencies. First of all the making of 
the greenmap requires collaboration between different experts. Secondly, it makes room for the citizens 
in the planning process, and this user agency is intended to be continuous, not one consultation. With 
what success these new agencies are realised should be visible within a short time. 
2. Communicatively sustainable: It allows for multiple fields of action, and diverse meanings. It also gives 
time, since it is not a once and for all mapping and evaluation, but an ongoing process. It is indeed meant 
for gaining a comprehensive view that has a significance at local level. Further more, it is intended to 
prevent deadlocks in communcation. 
3. Ecologically sustainable: The stress of this instrument is on the local character of green and the cultural 
context where the instrument is applied. Especially the lifeworld approach to green is a net-work-oriented 
approach, as such ecologically sustainable. It is also meant to be combined with a more object-oriented 
approach (the ecological biotopemap) and a supposedly process-oriented appoach (the technical map on 
recycling). As a hole the greenmap seems to combine succesfully a role for the green both in the strategic 
approach of the instrument and in the cultural context where it is applied.”   
Sociotopkartan har även uppmärksammats i dagstidningen DN som publicerade en längre artikel om 
kommunens förtätningsstrategier och friyteplanering.  Artikeln recenserade den markinventering av 
”byggbar mark” som genomförts i innerstaden av Gatu- och fastighetskontoret, den s.k. ”Gluggutred-
ningen”. Här lyftes sociotopkartan fram som ett potentiellt redskap för att diskutera olika värden i den 
obebyggda marken, ”gluggarna”. Journalisten använde uttryck som ”… sociotopiska ambitionerna … 
stora sociotopiska värden … en mångfacetterad sociotop…”. Detta skulle kunna ses som en sorts bekräf-
telse på sociotopkartans och kanske t.o.m. sociotopbegreppets framtida användbarhet. 
278 Berggren-Bärring & Grahn 1995 s. 87-95, 167-176 
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undersökningar, vilka endast kunnat översiktligt trianguleras och bedömas. 
 
Om man accepterar att man kan tillskriva platser bruksvärden med utgångs-
punkt från brukarundersökningar (observationer, intervjuer, enkäter etc.), så 
blir det särskilt intressant att undersöka sammansättningen av bruksvärden. 
Vilka värden samexisterar? Vilka är i konflikt? Berggren-Bärring och Grahn har 
studerat detta i Lund, Västerås, Uppsala genom en s.k. clusteranalys och funnit, 
inte oväntat, en gradient från ”natur” till ”kultur”, som också samspelar med 
gradienten från lugnt avskilt till intensivt socialt.279 Det är svårt att vara i fred 
på ett torg och det är svårt att finna folkliv ute i naturen.  
 
I städernas friytestruktur kan dock sammansättningen vara mycket olika på 
olika platser. Friytetillgångsanalyser måste fungera för många bruksvärdessam-
mansättningar. Detta är ett av grundproblemen med modernismens ’funktions-
zonering’ och även med Berggren-Bärring och Grahns ”parkegenskaper” som 
de ibland har framställts och använts.280 Det betyder att varje friyta, grönområ-
de eller stadsrum kan kategoriseras som en typ (parkegenskap), inte som en 
sammansättning av typer. I mycket av stadsrumsforskningen (t.ex. Gehl, Berg-
lund, Nordström, Whyte) har man varit intresserad av sammansättningen och 
samspelet på olika platser. I fallet Stockholms sociotopkarta försöker man be-
skriva sammansättningen av bruksvärden i varje offentlig friyta, de överlagrade 
användningarna.  
 
Som konsekvens av resonemanget om överlagrade bruksvärden skulle man 
kunna hävda att en park med flera olika bruksvärden egentligen är flera olika 
parker momentant, därför att en park med flera olika bruksvärden vänder sig 
till flera olika intressentgrupper som har olika syften med sitt parkbrukande. 
Dels är det för individen mer värdefullt om det finns en mångfald. Dels kan 
man säga att det för samhället är mer värdefullt ju fler som har nytta av friytan. 
Det är inte säkert att bruksvärdet ökar för individerna om fler får tillgång, det 
gäller bara vissa sorts bruksvärden som t.ex. folkliv och evenemang, men inte 
rofylldhet och tystnad. Här i ligger en utmaning för friyteplaneringen.  

Friyteform och vistelserum 

Hur avgränsas då en friyta?, Var börjar den ena parken och var slutar den 
andra, i en kontinuerlig friytestruktur? Att definiera en friyta, som en, skild från 
andra, är följaktligen särkilt svårt i modernistiska stadsområden där många ytor 
på olika sätt hänger ihop, och där gränsen mellan privat och offentligt inte är 
tydlig. Ett vanligt sätt att begränsa en friyta är ett se om den har ett namn på 
kommunens kartor. Men, motsvarar detta brukets förutsättningar? Hillier och 
Hanson föreslår att ett rum bör definieras socialt, och med det visuellt. Alla du 
kan se från den plats du står, delar samma rum menar de. De skiljer på vistelse-
rum (space for occupation) och rörelserum (space for movement). Vistelserummet kan 
definieras som ett konvext rum, vilket betyder att alla i rummet ser varandra 
                                                 
279 Berggren-Bärring & Grahn 1995 s. 156-165 
280 Se t.ex. Boverket 1994 
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var de än står.281 I plan blir konvexrummet en yta, och rörelserummet en linje, 
s.k. axiallinje.282 För att kunna hantera den amorfa friytestrukturen behövs ett 
systematiskt redskap, där jag finner konvexrumsdefinitionen den mest logiska 
och användbara jag stött på. Det är dock uppenbart att kuperade parklandskap 
och täta skogområden inte så lätt låter sig delas in i konvexa rum. Min erfaren-
het är att det i naturområden går att ta hjälp av biotopkarteringar för att av-
gränsa friytor.283 Konvexrummet och biotopen är två redskap som kan rationa-
lisera avgränsningen av friytor för utevistelse. Avgränsningarna ska dock ändras 
så att de i slutändan så väl som möjligt stämmer med brukarundersökningarna. 

Friytestorlekar  

Ända sedan landskapsparkens födelse vid 1600-1700-talet har landskapsarki-
tekter försökt att expandera rummet, så att upplevelsen av rymd och utblickar 
maximerades relativt den givna ytan.284 Rymd var också ett av syftena med att 
föra in ”landskapet i staden” under funktionalismens stadsbyggande.285 Trots 
allt ger friytans utbredning (form) begränsningar för vad den kan innehålla. För 
friyteplaneringen är det grundläggande att utforska sambandet mellan friytes-
torlek (kvm) och bruksvärde, framförallt för att den primära frågan inom 
stadsplaneringen är: Hur mycket kan vi bygga? D.v.s. hur lite friyta kan vi ha? 
Varje kvadratmeter exploaterbar friyta innebär ju teoretiskt sätt fler bostäder, 
kontor etc.   
 
Berggren-Bärring och Grahn har undersökt olika parkegenskapers och parkak-
tiviteters olika storlekskrav.286 Primärt verkar det som om lugna naturplatser 
kräver mer plats än intensiva mötesplatser, vilket ter sig naturligt. Intressant är 
skillnaden mellan de undersökta städerna. I det ’urbana’ Lund återfinns de fles-
ta parkegenskaper/aktiviteter i mindre parker (5-10 ha), medan ”rymd”, ”art-
rik” och ”vild” i Uppsala och Västerås bara fanns i större grönområden (>20 
ha). Det är således svårt att hitta ett generellt samband mellan bruksvärde och 
storlek och absolut kulturoberoende ”vildhet” eller ”artrikedom”, då de är 
platsspecifika och beror av den faktiska tillgången. Friytestorlekens betydelse 
för stadsplaneringen är dock grundläggande om det finns ett samband mellan 
människors upplevda friytetillgång och kvadratmeter tillgänglig friyta, eventu-
ellt viktat antalet bruksvärden. Detta är vad denna avhandling avser att under-
söka. 

Slutsatser: Utevistelsens platskulturer och bruksvärden 

Det finns mycket forskning om hur stadens utemiljö används och värderas 
som är värdefull för stadsplaneringen. Utemiljöforskningen visar på en stor 
mångfald i metoder och betraktelsesätt. Den miljöekonomiska terminologin 
                                                 
281 Hiller & Hanson 1984 s. 91 
282 Läs mer om axiallinjen i kapitlet ”Tillgång (till) och tillgänglighet”. 
283 Ståhle 2000 
284 Rasmussen 1934 s. 149 
285 Sandberg 1988 
286 Berggren-Bärring & Grahn 1995 s. 145-152, 230-234 
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om olika typer av bruksvärden och icke-bruksvärden kan emellertid klargöra 
forskningsfälten men framförallt hur värden har hanterats inom planerings-
praktiken. T.ex. kan man med ett begrepp som existensvärde och icke-
bruksvärde skilja ut de ”ekologiska värdena” från bruksvärden som brukar 
benämnas ”sociala och kulturella värden” eller ”rekreation”. Det är också an-
vändbart att använda miljöekonomin för att belysa hur man inom de mer bio-
centriska miljörörelserna tenderar att blanda ihop bruksvärden och icke-
bruksvärden. Som komplement till biotopbegreppet har jag varit del i att intro-
ducera begreppet sociotop inom planeringspraktiken. Sociotop definieras i 
denna avhandling som ’en plats bruksvärden i en specifik kultur’. Från ett Spa-
ce syntax-perspektiv kan man också säga ”rum för vistelse”. Begreppet syftar 
till att integrera brukarnas livsvärldsperspektiv i experternas (planerarnas) sy-
stemvärldsperspektiv.    
 
Så som biotopen är sociotopen till för att möjliggöra kartering, värdering, mät-
ning och strukturell (landskaps)analys. Vid kartering av sociotoper, speciellt i 
mer naturlandskap, kan det också vara användbart att biotoper som preliminär 
rumsavgränsning. Det går också att använda Space syntax-forskningens red-
skap ”det konvexa rummet” för att definiera sociotopers avgränsning.  
 
Det finns flera sätt att mäta storleken på friytors bruksvärde. För det första är 
det både praktiskt och teoretiskt problematiskt att översätta bruksvärde till 
monetärt bytesvärde. Det vore ett intressant forskningsfält men det kommer 
inte att undersökas i denna avhandling. Mått på friytors bruksvärden för indi-
vider kan istället beskrivas som arealen på värdefulla friytor eller antalet 
bruksvärden, d.v.s. på hur många olika sätt den används. För samhället kan 
värdet mätas i hur många som har tillgång till det som värderas. Alla dessa sätt 
har sannolikt betydelse för friytors bruksvärde, som en parameter i mått på 
friytetillgång. 

Tillgång (för) och tillhörighet 
Mycket antropocentrisk utemiljöforskning pekar på frågan ”För vem är plat-
sen?”. I mått på friytetillgång måste därför platsers tillhörighet definieras. Det 
finns idag en omfattande diskussion om det offentliga rummet i staden.287 Jag 
kommer här avgränsa mig till att fokusera på de samhällsekonomiska och fas-
tighetsjuridiska beskrivningssätten av spektrat mellan offentligt och privat, all-
mänt och enskilt. Jag inleder dock med ett urbansociologiskt resonemang, som 
utgör en summarisk bakgrund till det urbana samhällets problem och begräns-
ningar.  

                                                 
287 Se t.ex. Sennet 1992, Garreau 1991, Sorkin, 1992, Goss 1992, Deutche 1990, Davis 1990 , Castells 
1998 
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Offentligt rum och territorium  

Uppkomsten av allmänna platser kommer av starka gemensamma intressen. I 
staden torde ett av det mest grundläggande gemensamma rumsliga intressena 
vara att röra sig mellan tomter, ett samhällsintresse som uppenbart har skapat 
gatan som stadsform. Men det finns ju många andra allmänna platser i staden 
som är för vistelse som torg, parker, natur- och vattenområden. De historiska 
orsakerna till deras uppkomst är i många fall mer komplexa än gatans, iallafall 
vet vi inte alltid lika säkert hur de kommit till. Jag kommer här att utreda de 
urbansociologiska förutsättningarna för stadens friytor, från det offentliga 
rummet till det privata territoriet, och rummen där emellan.  

Territoriet och markägandet 

Ägande, tillhörighet och tillträde till mark kan diskuteras i termer av territori-
um.288 I Kärrholms avhandling ”Arkitekturens territorialitet” (2004) görs en 
omfattande genomgång för hur territoriet verkat inom arkitekturteorin och i 
det offentliga rummet. Kärrholm kritiserar framförallt traditionella hierarkier 
mellan privat-offentligt som alltför grova förenklingar, vilket jag å ena sidan 
bejakar. Å andra sidan utgör privat-offentligt enskilt-allmänt etc. ovärderliga 
redskap för att diskutera territorialitet.  
 
Enligt kulturgeografen Robert David Sack innebär territorialitet en ytklassifika-
tion som kan definiera ägande, ett försök att upprätta kontroll över tillträde till 
ett område.289 Arkitekten Tage Wiklund gör en intressant betraktelse i sin bok 
”Det tillgjorda landskapet” över den nordiska synen på jordägande kommen av 
den germanska rätten, i kontrast till den mer absoluta romerska äganderätten. 
”I de nordiska länderna [innan skiftesreformerna] var äganderätten till mark 
relativ, snarast en brukanderätt förbehållen en avgränsad samfällighet eller all-
männing. Även där marken var enskild, i motsats till offentlig, var den alltså 
ofta kollektivt disponerad.” 290 Detta ansluter till idén om den allmänna ”natu-
ren”, ”naturen” som något för alla att disponera efersom den inte egentligen 
kan ägas fullt ut. Detta kan också vara en av förklaringarna till att det moder-
nistiska stadsbyggandet (1930-75) hus-i-natur med upplösta rums- och tomt-
gränser kunde genomföras så konsekvent i Norden. 
 
Under medeltiden fanns det i Sverige by-, härads-, hundares-, socken- och 
landsallmänningar. Det var olika grupper av jordägare som gemensamt ägde 
marken.291 Här finns således en tydlig social gradient för allmänningarna, bero-
ende av geografisk skala och befolkningsstorlek. Ju fler som delar på en all-
männing, ju fler var den också tillgänglig för, vilket kan sägas vara en gradskill-
nad i offentlighet. Tanken på grader av offentlighet, vilket har varit grund-
läggande i urbanmorfologiska och planeringsteoretiska diskussioner292 under 

                                                 
288 Wiklund 1995 s. 90-101 
289 Sack 1986 s. 19, 1-3 
290 Wiklund 1995 s. 90-101 
291 Bergfors 1990 s. 18-22  
292 Bl.a. Gehl, Newman, Jacobs, och Hillier har diskuterat detta.  
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1900-talet, kan i Sverige sägas ha rötter ända sen medeltiden. Både Howards 
trädgårdsstadsidéer293 om centralparker och kvartersparker samt efterkrigsti-
dens grannskapsplanering handlar om hur allmänna uterum bör avgränsas med 
olika offentlighetsgrad. Detta tankesätt om gradvisa offentligheter, ”gården”, 
”kvartersparken”, ”stadsdelsparken” och ”stadsparken”, som under 70-90-talen 
dominerade parkplaneringen, utgår ifrån samma princip.294 Newmans teori om 
hierarkier av försvarbara rum, ”Defensible Space”, som lade grunden för 70-
talets grannskapsplanering, utgår också ifrån samma princip. 
 
Newman proklamerar, med säkerhet och trygghet som utgångspunkt, att stads-
rum skall underdelas i kontrollerbara grader av offentlighet, från det privata 
rummet, till den halvprivata gården, till den halvoffentliga kvartersparken till 
den helt offentliga stadsparken eller stadsgatan.295 Newman betonar att gränser 
mellan dessa olika allmänningar måste göras distinkta och symboliskt tydliga, 
dock ej som fysiska hinder.296 En halvoffentlig park måste vara tydligt avgrän-
sad så att man förstår den, och de hus som den informellt tillhör måste place-
ras så att parken kan övervakas av dem som bor i husen.297 Gehl ansluter sig till 
Newman. De betonar båda att gränser måste vara tydliga men samtidigt öppna, 
s.k. ”soft edges” i form av trappor, verandor, staket och grindar.298 Gehl menar 
också att funktionalismens byggande gav otydlighet och ingenmansland.299 
Men vad är det egentligen för offentligheter, eller snarare tillgängligheter Gehl 
och Newman talar om?  
 
Ett fastighetsteoretiskt resonemang kan förtydliga problematiken med deras 
argumentation. Det är nämligen inte klart om Newman och Gehl menar att det 
halvprivata och halvoffentliga är riktiga samfälligheter, som t.ex. den traditio-
nella innergården. De gårdsmiljöer som visas i exemplen är nämligen inte låsta 
utan ofta helt öppna mot ett offentlig rum. Gården eller kvartersparken skall 
”övervakas”. Detta skulle kunna hävdas leda till en osäkerhet rörande tillhörig-
het. Newman och Gehl talar mycket lite om juridiskt ägandeskap, vilket borde 
ha stor betydelse.300 Ett stadsrum som är både fysiskt och visuellt tillgängligt 
för allmänheten men har en massa privata symboler och övervakas av en liten 
grupp närboende skulle snarare kunna vara underlag för förvirring och konflikt 
vad gäller tillträde och tillhörighet.301  
 
Urbanteoretikern Bosse Bergman menar i kontrast till Newman och Gehl att 
                                                 
293 Howard 1898 
294 Se t.ex. Boverket 1999a, Stockholms stad 2004a, Malmö stadsbyggnadskontor 2002, Göteborgs stads-
byggnadskontor 1986 
295 Newman 1972 s. 9 
296 Newman 1972 s. 63 
297 Newman 1972 s. 110-111 Man skulle kunna tala om ett utsiktstryck, d.v.s. hur många människor som 
har ett specifikt uterum som utsikt. Ju fler möjliga ögon på en plats, ju fler tillhör den och desto fler 
möjliga övervakare. 
298 Newman 1972 s. 7, Gehl 1980 s. 59-63 
299 Gehl 1980 s. 63 
300 Det är t.ex. vanligt att ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt innebär upprustning av gårdsmiljöer. 
301 Ett exempel är Fatbursparken på Södermalm i Stockholm där en stort bostadshus omger en större 
globalt välintegrerad park, där det nyligen införts spritförbud på grund av klagomål från de närboende.  
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när det privata omedelbart övergår i det offentliga är det faktiskt gynnsamt för 
grannskapets kontakter eftersom de inte får en förpliktigande och kontrolle-
rande karaktär.302 Sociologen Björn Andersson menar att man därför skulle 
kunna tala om ett grannskap på offentlighetens villkor, men inte tvärtom.303 
Ny-urbanisten Peter Katz ansluter till denna senare princip och menar att ett 
offentligt rum som en park måste tillses vara ”truly public”. Medlet för att göra 
detta är framförallt att se till att det löper offentliga gator runt hela parken.304 
Att det är gator har uppenbarligen att göra med rörelserummets offentliga ka-
raktär. Rörelse mellan tomter är stadsbornas primära gemensamma intresse. 
Detta för oss in på frågan om rummets betydelse för urbana rörelsemönster, 
vilket noga studerats inom Space Syntax-forskningen. 

Rumskonfiguration, rörelse och offentlighet 

Det torde således finnas något specifikt offentligt med rum vars huvudsyfte är 
många människors förflyttning. Till att börja med konstaterar Hillier att männi-
skor som är i samma rum torde vara kollektivt medvetna om farandras samexi-
stens.305 De som är i samma rum kan sägas bilda en virtuell gemenskap.306 
Denna samexistens torde också betyda att det bildas en tillfällig virtuell samfäl-
lighet. De som är i rummet har ju gemensamt tagit det i besittning. Ju fler som 
är i rummet desto fler samsas om nyttigheten, och desto mer offentlig torde 
den upplevas, och desto mer en ren kollektiv nyttighet torde den bli. 

 
Inom Space Syntax-forskningen har man funnit att genom att räkna på grad av 
rumslig integration hos gator (representerat av axiallinjer) kan man peka ut 
integrerade (mer tillgängliga) och segregerade (mindre tillgängliga) stadsrum.307 
Detta torde i grunden säga nånting om offentlighetsgrad, här bestämt endast av 
rummets konfiguration i sig. Det man funnit är att denna numeriska analys 
överensstämmer väl med hur och hur många människor som rör sig i rummet. 
Detta kallar man ”natural movement”, naturligt rörelsemönster. Detta skulle såle-
des även fånga något jag föreslår att man skulle kunna kalla ”natural apropria-
tion”, naturlig tillhörighet. Hög integration antas visa hur många främlingar som 
rör sig i rummet, de som rör sig långa sträckor. Om hög integration betyder 
många främlingar, så borde det innebära hög grad av offentlighet.308 Låg integ-
ration antas betyda att rummet har många lokalmiljön (grannskapet), d.v.s. 
mindre grad av offentlighet och högre grad av grannskap.309  
 
Resonemanget ansluter sig således till diskussionen ovan om grader av offent-
lighet (t.ex. kvarterspark-stadsdelspark-stadspark) men med utgångspunkten att 
denna hierarki i huvudsak avgörs av besökstrycket styrt av den rumsliga konfi-
                                                 
302 Bergman 1991 s. 88 
303 Andersson 2002 s. 27 
304 Douany et al 2000 s.  
305 Hillier talar om co-presens och co-awareness. (1996 s. 186-188) 
306 ”Virtual community”, Hillier & Hanson 1984 s. 186 
307 Mycket enkelt blir slutsatsen att trädstrukturer får segregerade säckgator, emedan ett generellt rutnät 
har uteslutande välintegrerade linjer.  
308 T.ex. Hornsgatan och Götgatan på Södermalm i Stockholm. (Marcus 2000 s. 114) 
309 T.ex. Hillier 1996 s. 161-165, Raford 2003 
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gurationen, inte symboler eller andra tecken i rummet. Det blir då också intres-
sant att analysera huruvida rumskonfigurativ offentlighet samverkar eller mot-
verkar symbolisk offentlighet. Här har vi kanske en ledtråd till varför vissa mo-
dernistiska uterum har en diffus och svårtolkad avgränsning och tillhörighet. 
Det har emellertid inte i hög grad empiriskt undersökts i vilken utsträckning 
som rumskonfigurationen avgör offentlighetsgraden.310 Att tillgänglighet, be-
folkningstäthet och rumskonfiguration har en avgörande påverkan har diskute-
rats av många men de rumsanalysmetoder som Space syntax presenterat skulle 
kunna peka ut friytors grader av offentlighet med större precision.   

”Naturen” och ”det gröna” som det allmänna  

I intervjuer som Berglund genomfört kommer det fram att ”naturen” i staden 
t.o.m. som gatuträd uppfattas av många som ”allas egendom”.311 Detta kan 
troligen hänföras både till den svenska historiska natursynen, och den moderna 
miljöpolitiken, men också på det sätt som svenska städer har bebyggts och 
förvaltats. ”Naturen” i form av skogen var redan i den svenska stadens begyn-
nelse något som var för alla (borgare). Stadsägd ej upplåten skogsmark kring 
staden var innan den kungliga förordningen 1903 en sorts allmänning för bor-
garna.312 På grund av det svenska landskapets topografi och naturförhållanden 
har svårtillgängliga branter och skogar ofta undantagits från bebyggelse och 
sedan blivit mark för park.313 I Stockholm gavs det i Lindhagenplanen flera skäl 
varför parkerna också passade på bergshöjderna, varför de flesta och största 
parkerna i innerstaden har sådana lägen idag.314 På bergen fanns det möjlighet 
att föra in naturen i staden och främja ”en landtlig naturs välgörande inver-
kan”.315 Stadsluften ansågs dessutom bättre här. Att ”naturen” lämnas inne i 
städerna på grund av sin svårbebygglighet har sannolikt bidragit till bilden av 
”naturen”, det orörda, som allmän mark, även för stadsborna. Detta torde sam-
tidigt innebära att vegetation på privat mark ses som en allmän och offentlig 
angelägenhet. Stadsborna tar förgivet att ”naturen” är allmän, fast den egentli-
gen är privatägd. Detta har med allemansrätten visat sig problematiskt idag för 
skogsbrukare som äger tätortsnära skog men som används för friluftslivet. 316  
 
Idén om ”det gröna” och ”naturen” har också stark ställning i nutida svensk 
lagstiftning. Miljöbalken påpekar att ”naturen”, ofta benämnd som ”den biolo-
giska mångfalden”, är ett allmänt intresse som är skyddsvärd oavsett om den är 
på privat (t.ex. en villaträdgård) eller offentlig mark. Allemansrätten gör också 
”naturen” fysiskt tillgänglig för alla, oavsett egendom. Vad som avses med ”na-
tur” i dessa politiska och juridiska sammanhang är dock inte alltid självklart. Är 
det ”skog och mark”, ”det orörda”, icke-artefakter”, ”icke-stad”, ”det vackra 
landskapet”, ”all omgivning”, ”all materia”? Den miljöfilosofiska debatten har 

                                                 
310 Hillier & Hanson 1984, Hillier 1996 
311 Berglund 1996 s. 89  
312 Nolin 1999 s. 41 
313 Åström 1993 s. 9-49 
314 Selling 1970, Nolin 1999 s. 212 
315 Nolin 1999 
316 muntl. Fredrik Bonde 
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belyst dessa begreppsproblem. T.ex. menar Ariansen 317 att ”den orörda natu-
ren” är en nödvändig förutsättning för moral, medan Munthe318 påpekar att det 
finns en ”bedräglig anti-antropokausism”319 i en sådan natursyn, som hindrar 
oss att se människans möjligheter förändra och förbättra världen. Det är dock 
högst relevant att se hur ”naturen” och ”det gröna” har format uppfattningen 
om stadens uterum, särskilt som allmänning och statisk tillgång för bevarande.  

Kollektiva nyttigheter och allmänningens tragedi  

I detta avsnitt redovisas de nationalekonomiska begrepp och teorier som kan 
hjälpa till att reda ut stadens friytor som samhällsfenomen. Framförallt är be-
greppen mycket användbara för att beskriva olika friytor från ett tillhörighets-
perspektiv.  

Olika typer av nyttigheter 

Parker och naturområden tas ofta upp i mikroekonomisk litteratur som ett 
exempel på en kollektiv nyttighet (begreppet bruksvärde kan användas här ock-
så) eller vara (public goods). En ren eller genuin (pure) sådan kännetecknas av 
icke-rivalitet, d.v.s. den kan konsumeras (användas) av alla utan konkurrens 
mellan konsumenter (brukare), och icke-exkluderbarhet, d.v.s. ingen kan ute-
slutas från att konsumera nyttigheten.320 Rivalitet beskrivs i viss litteratur som 
reducerbarhet (subtractability), d.v.s. att ytterligare konsumtion alltid reducerar 
nyttighetens värde.321  Dessa nyttigheter som har rivalitet men inte exkluderar 
kallas common pool resource322, med översättningen: gemensam resurs.323 Exempel 
är parker i staden, som är känsliga för besökstryck, d.v.s. trängsel och slitage.324 
Användning reducerar här uterummets marginella värde.325  
 
En kollektiv nyttighet som endast är intressant för en mindre grupp, som t.ex. 
en lokalt integrerad326 kvarterspark, kan kallas en lokal kollektiv nyttighet eller 
lokal gemensam resurs.327 En nyttighet som är exkluderbar men där ingen riva-
litet finns kallas tullnyttighet, t.ex. ett tivoli. Där det finns exkluderbarhet men 
viss rivalitet kallas den klubbnyttighet, t.ex. en innergård.328 Här finns en viss, 
men inte total rivalitet i användandet. Det som blir problematiskt är att katego-
risera friytorna i modernismens öppna stadsbyggande. Just på grund av att des-
sa diffusa utemiljöer är en blandning av dessa nyttigheter innebär det en kon-
                                                 
317 Ariansen 1993 s.149-159 
318 Munthe 2001 
319 Tron att människans förändringar av miljön endast är försämringar.  
320 Brännlund & Krisström 1998 s.47 
321 Hess & Ostrom 2001 s.54, Peterson 2002 s.8 
322 Ostrom 1990 
323 Brännlund & Krisström (1998 s.47) använder som Ariansen exemplet fisk i havet. Ariansen gör då 
denna översättning (1993 s. 88). 
324 Peterson 2002 s.8. Brännlund & Krisström (1998 s.47) sorterar hårt trafikerade vägar som denna sorts 
nyttighet. 
325 Duwfenberg et al 2000 s. 119 
326 Termen hänför sig till Space Syntax-terminologin. Se t.ex. Hiller 1996.  
327 Cornes & Sandler 1996  
328 Se Buchanan 1965 
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flikt som troligen minskar nyttan, och försvagar själva nyttigheten.  

 
Tabellen är en mycket schematisk indelning som visar att det handlar om en 
gradskillnad i exkluderbarhet och rivalitet. T.ex. kan en friyta vara så gestaltad 
att den exkluderar vissa brukare, t.ex. barn eller funktionshindrade. Det finns 
också grönytor (naturområden) och gator i glesbebyggda förorter som har ett 
sådant lågt besökstryck att trängsel och slitage är försumbar, vilket gör dessa 
uterum nästan rent kollektiva. Förlorad nytta i form av trängsel kan minskas 
med hjälp av information om hur trängseln varierar med tiden. Trängsel behö-
ver dock inte vara ett hinder utan kan ses som ett värde i sig, t.ex. i form av 
folkliv.329 Även slitage kan göras till ett värde i sig beroende av uterummets 
utformning.330 När man i parksammanhang talar om ekologisk design menar 
man utformning som kan förändras över tid i samklang med människors 
brukande.331  

 Rivalitet Icke-rivalitet 

Exkluderbar Privat nyttighet 
villaträdgård 

Tullnyttighet 
nöjespark, djurpark 

 Klubbnyttighet/Lokal nyttighet/Lokal resurs 
golfbana, innergård 

Ej exkluderbar Gemensam resurs 
park, torg, gata i stad 

Kollektiv nyttighet 
natur, parkutsikt, stadsbild 

 
Fig. Typer av nyttigheter.1

 

 

 
Villaträdgårdar eller koloniträdgårdar i en park blir en privat nyttighet som di-
rekt bruksvärde (för t.ex. solbad) men kollektiv nyttighet som indirekt bruks-
värde (som skådebröd för promenader i villaområden). Det är i figuren tydligt 
hur graden av kollektivitet i en nyttighet avgörs av tillgängligheten. Lokala bru-
kargrupper kan göra offentlig mark till en privat nyttighet genom att ockupera 
den (skapa rivalitet) och inhägna den (skapa exkludering). Detta förekommer 
t.ex. när friskolor som inte har egen skolgård utnyttjar de offentliga parkerna 
som rastgård.332 Detta är klart en komplikation när friytor ska mätas och kart-
läggas som en viss sorts nyttighet. Friskolor utan egen skolgård som sliter ned 
offentliga parker och konkurrerar ut andra brukare är ett exempel på det Har-
ding (1968) kallar ”allmänningens tragedi”. Friskolorna är på detta sätt i eko-
nomiska termer s.k. freeriders.  

Rättighetsregimer och rumsavgränsningar 

På ett fastighetsteoretiskt plan kan man tala om juridiska konstruktioner för 
mark och fastigheter i termer av rättighetsregimer. Stadsbyggnadsforskaren 
Elisabeth Lundgren Alm (2001) har visat att grönytor som inte ägs av kommu-

                                                 
329 Ståhle (red) 2003 
330 Ett exempel är en park av de holländska landskapsarkitekterna B+B som utformade marken så att 
människors trampslitage gav färgmönster på upptrampade grusvägar. (B+B 2000, digital)   
331 Jämför t.ex. James Corners ”Emergent ecologies” eller Brown & Storey Architects “Emergent land-
scapes”. (Van Alen Institute 2000) 
332 muntl. Anders Sandberg  
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nen lätt blir osynlig i stadsplaneringen. Jag kommer i detta avsnitt att redogöra 
för ett antal centrala rättighetsregimer som kan kopplas till nämnda nyttigheter 
och bruksvärden. Denna redovisning kan på samma sätt bli en matris för att 
förstå friytors tillhörighet, d.v.s. hur friytor kan avgränsas rumsligt med ut-
gångspunkt i tillhörigheten.  

Fyra olika rättighetsregimer 

En rättighetsregim är en struktur av rättigheter och skyldigheter som karaktäri-
serar förhållandet mellan individer rörande en resurs eller vara, och visar vem 
som har rätt att använda nyttigheten.333 Fyra typer av rättighetsregimer kan 
urskiljas334: offentliga rättigheter, privata rättigheter, gemensamma rättigheter 
och fri tillgång. Oinskränkt privat, eller offentligt ägande existerar aldrig, utan 
det är alltid fråga om kombinationer av rättighetsregimer.335 Privat ägande är 
kringskuret av olika legala inskränkningar, som t.ex. Allemansrätten och allmän 
plats lyder under den lokala ordningsstadgan.  
 
Fyra parametrar beaktas vid val av rättighetsregim336: Nyttighetens fysiska 
egenskaper (exkluderbarhet och rivalitet), utbuds- och efterfrågesituationen 
(tillgång och tillgänglighet), användarnas egenskaper (preferenser och värde-
ringar), och den politiska miljön (offentliga institutioner). Varje fall måste stu-
deras från sina specifika förutsättningar.  
 
• Fri tillgång är på ett teoretiskt plan idealt för rena kollektiva nyttigheter. I moderna sam-

hällen är dock fri tillgång ovanlig. Fri tillgång bör från ett teoretiskt effektivitetsperspektiv 
undvikas om det föreligger inte obetydliga trängsel- eller förslitningseffekter. Att andas luft 
eller simma i havet kan sägas vara exempel.  Vanligare är kombinationer av fri tillgång och 
någon form av offentlig styrning , som t.ex. Allemansrätten i ”naturen” (skogen). 337

• Offentliga rättigheter är idealt för kollektiva nyttigheter och gemensamma resurser som 
inte kan få en avgränsad användargrupp. Det vanliga för offentliga rättigheter är stadens of-
fentliga uterum som parker, natur, torg och gator, som alla stadens invånare har tillgång till, 
som är någorlunda integrerade med sin omgivning, men som kräver kontinuerligt underhåll 
och skötsel, vilket skattefinansieras. En tullnyttighet kan göra sig bäst som offentlig rättig-
hetsregim (t.ex. avgiftsbelagda badplatser) om det finns en effektiv offentlig organisation el-
ler om det är en nyttighet som är för det allmännas bästa, för folkhälsa eller folkbildning 
(t.ex. museer).  

• Gemensamma rättigheter, som också kan ses som privata rättigheter för en grupp är 
idealt för klubbnyttigheter, lokala kollektiva varor eller lokala gemensamma resurser.  
Detta kan t.ex. vara utemiljöer som samfälligheter (allmänningar), koloniträdgårdsområden, 
kvartersgårdar, avgränsade segregerade kvartersparker (t.ex. trädgårdsstadspark). Denna 
rättighetsregim kan vara ett sätt att klara en allmänningens tragedi.

338 

339

340 

341 När det gäller stadens 
uterum finns dock det påtagliga hinder för att inför denna regim i större skala.  

                                                 
333 Bromley 1991 s. 22 
334 Bromley 1991 s. 31 
335 Cole 2002 s. 13 
336 Bromley 1991 s. 33 
337 Eggertsson 1990 s. 91 
338 Bromley 1991 s. 25 
339 Devlin 2000 s. 105 
340 Space Syntax-terminologi. Se Hillier 1996 
341 Ostrom (1990) har definierat åtta principer för vad som behövs för att en gemensam rättighetsregim 
ska kunna fungera: 1) Användare och fysiska gränser måste vara tydligt definierade. 2) Regler för använd-
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• Privata rättigheter är idealt för privata nyttigheter, som t.ex. en villaträdgård.  Det bety-
der att när jag som enskild individ strävar efter att maximera vinsten (lyckan) för nyttighe-
ten innebär det samtidigt att den samhälliga vinsten maximeras. Med trädgården som ex-
empel blir det å andra sidan tydligt att den ofta är del i ett gaturum och ett villaområde med 
sin gemensamma karaktär, som t.ex. kan vara kulturminnesmärkt. Privata rättighetsregimer 
leder vanligen till låga transaktionskostnader men höga exklusionskostnader.  För tullnyt-
tigheter torde gälla, frånsett det som sagts om tullnyttigheter och offentliga rättigheter, att 
privata rättigheter innebär effektiv distribution till konsumenterna.  

342

343

 
Sammanfattningsvis kan sägas att valet av rättighetsregim bör maximera den 
välfärd eller de vinster som varan eller nyttigheten genererar.344 De begrepp 
som redovisats här ovan är avsedda som redskap för att klara detta och hantera 
den svåra avvägningen mellan rättighetsregimer, som t.ex. privat trädgård kont-
ra gemensamt koloniträdgårdsområde, gemensam gård i storgårdskvarter kont-
ra offentlig kvarterspark.  

Avgränsning av friytor som nyttigheter och rättighetsregimer 

Utifrån de samhällsekonomiska och fastighetsrättsliga resonemangen ovan blir 
det uppenbart att diffusa nyttigheter, kan leda till otydliga rättighetsregimer. Ett 
exempel är de öppna allmänt tillgängliga gårdsmiljöer som återfinns i många 
lamell- och punkthusområden, s.k. hus-i-park. Dessa friytor är varken offentli-
ga, gemensamma eller privata. Frågan om vilken rättighetsregim och därmed 
också beslutsform som är mest effektiv för dessa ytor blir därför diffus och 
svårhanterlig.  
 
Mått på friytetillgång kräver att friytor förstås och definieras som offentliga, 
gemensamma eller privata. I en kvartersstad eller villastad är detta inget större 
problem. Här är juridiska (rättighetsregim) och ekonomiska (nyttighet) gränser 
oftast tydliga och gemensamma. Friytorna i det öppna lamell- och punkthus-
områdena är dock problematiska. Eftersom de oftast är tillgängliga för alla 
skulle de kunna definieras som kollektiva nyttigheter, en tillgång för alla, men 
då de oftast bara används av de närboende torde de främst vara gemensamma 
för dem. Byggnaderna som står direkt i park eller natur skapar en tydlig privat 
aura och privatiserar det allmänt tillgängliga rummet. Det är ofta otydligt var 
den formella juridiska och informella upplevda gränsen mellan privat, gemen-
samt och offentlig går.  
 
Gränsdragningarna i dessa miljöer måste därför grundas i en bredare samhälls-
analys. Tidigare diskuterades framförallt det offentliga rummets förutsättningar, 
vilket nog är avgörande för en gränsdefinition. Med utgångspunkt i den pågå-
                                                                                                                            
ning samt drift och underhåll måste vara anpassade till lokala förhållanden. 3) De flesta användarna måste 
kunna påverka reglerna. 4) Övervakare måste vara ansvariga inför användarna eller vara användarna 
själva. 5) Användare som bryter mot reglerna kan bestraffas med graduerade sanktioner. 6) Användare 
ska ha en snabb tillgång till billiga konfliktlösningsforum. 7) Användarna ska ha rätt att utforma sina egna 
institutioner. 8) Om nyttigheten är del i ett större system ska de lokala reglerna vara harmoniserade med 
systemet i stort. Det är i övrigt bra om användarna delar värderingar. 
342 Devlin 2000 s. 109 
343 Cole 2002 s. 178 
344 Devlin 2000 s. 107 
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ende liberaliseringen, kommersialiseringen och stärkandet av äganderätten, t.ex. 
den omfattande ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter, så är det högst 
rimligt att betrakta den idag offentligt tillgängliga men privat ägda kvartersmar-
ken som privat eller klubbnyttighet. Ett konkret exempel på denna pågående 
process är de nya staket och stängsel som nu uppförs i de modernistiska föror-
terna, vilka kan tyckas slå sönder den öppna stadsstrukturen. Det ser ut att bli 
allt mer nödvändigt för stadsbefolkningen att definiera gränserna för olika rät-
tighetsregimer för att kunna hantera den stegrande ”allmänningens tragedi”.345  
 
Jag tror dock att det finns två huvudsakliga motkrafter till denna rumsliga ex-
kludering av privat (kvarters)mark, de offentliga rörelsestråken och den ”all-
männa” naturen. För det första kommer de stråk som kollektivt används för 
rörelse att kontinuerligt hävdas. Det är en sorts allemansrätt till rörelse i staden. 
Det är ingen som känner att den inkräktar på någons revir när man går på en 
gata längs en fasad. När rörelsens kollektivitet utformats som väg eller gata har 
dess offentliga rättighetsregim materialiserats. Det är däremot mer problema-
tiskt att vistas vid en fasad i privat natur eller park, som nämnts ovan. Här får 
man istället lita på allemansrättens praktiserade principer, som jag menar även 
kommer hävdas i staden.346  
 
Hur kan allemansrätten då hävdas i privata friytor i stadsmiljö, framförallt i 
modernismens öppna lamell- och punkthusområden? I och med den diffusa 
definitionen av allemansrätten så har det skapats en praxis för vad som är inom 
rätten och vad som är intrång på privat mark (förutom att man inte ”stör eller 
förstör”). Är ett hus skyddat från insyn anses man kunna passera inte närmare 
än 10 meter. Om insynen är fri, d.v.s. är det ett öppet landskapsrum, anses 
avståndet vara 60-70 meter.347 En möjlig slutsats och definition är att sortera 
privata men offentligt tillgängliga friytor som har en diameter mindre än 60-70 
meter (< ca 0,3 ha) som privata, och friytor som är större eller som utgör ett 
viktigt rörelsestråk som offentliga (kollektiva nyttigheter eller gemensamma 
resurser). Detta är i princip den modell som används i Stockholms sociotop-
karta. 

Slutsatser: Typer och grader av offentlighet 

Stadsbyggnadshistorien, arkitekturteorin och urbansociologin pekar ut två fe-
nomen som har avgörande betydelse för den svenska stadens offentlighet. Det 
ena är ”gatan” och det andra är ”naturen”. Konfigurationen av gator, som of-
fentliga rörelserum, avgör i hög grad offentligheten i stadens platser och fri-
ytor. När det gäller ”naturen” så finns det en lång tradition i det svenska sam-
hället och stadsbyggandet att koppla ihop ”det allmänna” med vad som upp-
levs som ”natur”, vilket även har lagstiftats i allemansrätten och miljöbalken. 
Genom stadsbyggnadshistorien är det tydligt att liberala strömningar i stads-

                                                 
345 Harding 1968 
346 Allemansrätten i staden diskuteras bl.a. i Stadsmiljörådets ”Agenda för staden” (Boverket 2003). 
347 Wiktorsson 1996 s. 19 
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byggandet (1800-talet och 1980-2000) stärker äganderätten och skapar tydlighet 
mellan offentligt, gemensamt och privat. Ser vi på folkhemmets stadsbyggande 
(1930-1970) så har det skapat stora offentliga friytor och diffusa rumsavgräns-
ningar mellan offentligt, gemensamt och privat. Detta stadsbyggande skapade 
också diffusa nyttigheter för kvartersmarkens friytor.  
 
Mått på friytetillgång bör i så hög grad som möjligt anpassas till diskuterade 
förutsättningar. De förenklingar som görs i t.ex. en GIS-modell måste rannsa-
kas utifrån dessa komplexa villkor, som utgör begränsningar för tolkning av 
resultat. Jag anser att sortera friytor utifrån en samhällsekonomisk terminologi 
privat nyttighet, tullnyttighet, klubbnyttighet, gemensam resurs och kollektiv 
nyttighet, kan vara klargörande. Utifrån detta kan sedan fastighetsjuridiska rät-
tighetsregimer för olika typer av nyttigheter definieras. Mått på friytetillgång 
kräver att friytor definieras åtminstone som offentliga eller privata, vilket un-
derlättas om rättighetsregim och nyttighet är tydlig. På grund av samhällsut-
vecklingen bör i princip all privatägd kvartersmark betraktas som privat eller 
klubbnyttighet, d.v.s lyda under privat eller gemensam rättighetsregim. Endast 
privat mark som av tillräckligt stora mått och som är uppenbart offentlig bör 
karteras som offentlig (t.ex. kyrkogårdar).  
 
Det som här diskuterats som tillhörighet och tillträde kan begreppsligt också 
ses som en del av det stora begreppet tillgänglighet, som utreds i nästa avsnitt.  

Tillgång (till) och tillgänglighet 
I detta avsnitt kommer jag framförallt att utreda tillgänglighet som det definie-
ras inom geografi- och transportforskningen, d.v.s. avståndet mellan två plat-
ser, det jag valt att kalla ’tillgänglighetsrummet’. Jag kommer att redovisa hur 
man inom geografin definierar tillgänglighet och hur man inom urbanmorfolo-
gin hanterat rummet mellan husen. I ett livsvärldsperspektiv blir det för den 
som lever i staden avgörande var och hur långt man kan gå, d.v.s. ’räckvidden’. 
Det blir också avgörande hur man hittar, ’orienterbarheten’. Beroende på vil-
ken förmåga man har, t.ex. som barn eller funktionshindrad, så har man olika 
räckvidd, orienteringsförmåga och möjlighet att hantera barriärer, t.ex. for-
donstrafik. 

Tillgänglighetsrummet  

Tillgänglighet är ett stort begrepp, som koloniserats av många aktörer inom 
stadsplaneringen. Länge var det trafikplaneringen som främst använde begrep-
pet, men på senare tid har handikapprörelsen allt mer tagit över.348 Begreppet 
är emellertid alldeles för allmänt för att bara inskränkas till något av dessa om-
råden. Den engelska översättningen av tillgänglighet är vanligen access. 349 I eng-

                                                 
348 Boverket 2002 s.167-190 
349 Norstedts 1993 

 89



elska ordböcker350 beskrivs access som rätten eller möjligheten att närma sig 
(approach), nå (reach), inta (entering) eller ha tillträde till (admittance). Det kan vara 
till rum, arbetsplatser, data, eller vad som är av intresse. Nationalencyclopedien 
definierar tillgänglighet inom geografin som ”möjlighet att ta del av något ef-
tersträvansvärt. För en bestämd person beror dessa möjligheter exempelvis på 
hennes fysiska rörlighet och den geografiska närheten till det eftersökta.”.351  
 
Inom planeringsforskning och praktik brukar man skilja på fysisk, visuell, social 
och ekonomisk tillgänglighet.352 Ekonomisk tillgänglighet, d.v.s. huruvida man 
har råd att ta sig runt i staden, behandlas inte i denna avhandling. Den sociala 
tillgängligheten avhandlades delvis i avsnittet ovan om ’Tillgång (för) och till-
hörighet’. I detta kapitel kommer främst fysisk och visuell tillgänglighet att 
utredas. Särskild vikt kommer att läggas på det visuella, d.v.s. orienterbarheten.  

Geografisk tillgänglighetsdefinition 

Inom geografi- och transportforskningen definieras tillgänglighet allmänt som 
närheten eller rummet mellan två platser353, eller som rörelse eller möjlig resa 
mellan en startpunkt och en målpunkt.354 Denna kan matematiskt uttryckas 
som  
 

∑ ∑== )( ijiji dfAA                                   [1] 
 
Detta utläses, tillgängligheten från platsen i till andra platser j, där dij är avstån-
det, eller resekostnaden för, att röra sig mellan i och j. dij kan uttryckas som 
t.ex. topologiska steg i ett nätverk, euklidiska meter, restid och reskostnad. Man 
kan också bestämma avståndet dij  i svårigheten att navigera sig, vilket man stu-
derat inom kognitionsforskning355 och Space syntax356. Till att börja med måste 
man således definiera var det är möjligt att gå och se, och på vilka premisser, 
rummet mellan husen, mellan platser, ett tillgänglighetsrum måste definieras. 
Detta behandlas inom arkitekturteorin, och mer specifikt vad gäller stadsrum 
inom urbanmorfologin. 

Urbanmorfologiskt tillgänglighetsrum 

Det är således det fysiska och visuella rummet i staden som här utreds. Le-
febvre  menar att ”Any defenition of architecture itself requires a prior analysis and expo-
sition of the concept of space”. I boken ”The production of space” (1974) argumen-
terar han för att rum alltid är socialt konstruerade och producerade, oavsett om 
de är levda (lived), varseblivna (percieved) eller tänkta (concieved).  
 

                                                 
350 Allen, R.E. 1990, Murray et al. 1989 
351 Nationalencyclopedien 1995 
352 Se t.ex. Boverket 2002 s.172 
353 Se t.ex. Kwan et al 2003, Jiang et al 1999 
354 Se t.ex.  Reneland 1998, 
355 För en genomgång av detta forskningsfält se Klasander 2001. 
356 Hillier & Hanson 1984, Hiller 1996 
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Nedan är några exempel på hur man inom urbanmorfologin definierat rummet 
mellan husen. Nollis karta över Roms offentliga rum från 1748 kan vara en av 
de första urbanmorfologiska rumsbeskrivningarna som avser att definiera ett 
tillgänglighetsrum. Liknande kartor har beskrivits av Camillo Sitte (1909), som 
framförallt tryckte på det visuellt upplevda rummet. Rob Krier (1975) menar 
att rummets geometriska karaktäristik avgör hur vi upplever stadsrummet. Han 
har främst ett estetiskt fokus. Hillier och Hanson (1984) delar principiellt in 
staden i rum för vistelse (konvexa rum) och rum för rörelse (axiallinjer).  
 

 
 

   
1)        2) 

  
3)                    4) 
 
Fig: 1) Nollis karta över Rom från 1748 (La nuova topografia di Roma Comasco, Giambattista Nolli, ca. 
1692-1756) visar de för allmänheten tillgängliga rummen. Dessa vita ytor i planen visar hur torgrum, gaturum 
och kyrkorum flyter ihop. 2) Camillo Sittes karta över Verona (1909 s. 49). 3) Rob Kriers karta över Terra-
cina i Italien (1975 s. 55). 4) Hillier och Hansons karta över staden G i Frankrike (1984 s. 91). 

Med denna geografiska och urbanmorfologiska bakgrund skulle man kunna 
göra en utbyggd typologi för stadens uterum som rum för både rörelse och 
vistelse. Jag föreslår fem olika tillgänglighetsrum.   
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4 

2 

1 

”OSYNLIG” 
TOMTGRÄNS 

BYGGNAD 

STAKET 

BRANT 

BARRIÄR 

1. Privat mark som är ej 
fysiskt och ej visuellt till-
gänglig för allmänheten 
(t.ex. innergård)  

2. Privat mark, som är ej 
fysiskt men visuellt tillgäng-
lig för allmänheten (t.ex. vil-
laträdgård) 

3. Privat mark, som är fysiskt 
och visuellt tillgänglig för 
allmänheten (t.ex. funkis-
gård) 

4. Offentlig mark som är ej 
fysiskt men visuellt tillgäng-
lig för allmänheten (t.ex.  
brant och trafikerad väg) 

5. Offentlig mark, som är 
fysiskt och visuellt tillgänglig 
för allmänheten (t.ex. gåga-
ta och park) 

3 

5 

Fig. Förslag till modell över stadens utemiljö som tillgänglighetsrum. Grå markering visar mark som är 
privat.  

 
 
Dessa olika tillgänglighetsrum förhåller sig till olika nyttigheter, bruksvärden 
och rättighetsregimer och på ett medvetet och relativt konkret sätt.  
 
Rum 1) ”innergården” är en privat, tull- eller klubbnyttighet och har bruksvärde 
bara för dem som bor i kvarteret. T.ex. en bostadsrättsgård lyder under gemen-
samma rättigheter.  
Rum 2) ”trädgården” är en privat, tull- eller klubbnyttighet och har direkt bruks-
värde för dem som bor i kvarteret men indirekt bruksvärde för dem som rör 
sig i 3 och 5, om de kan se över staket eller liknande. T.ex. en villaträdgård 
lyder under privata rättigheter.  
Rum 3) ”förgården”  kan vara en privat, tull-, klubb-, kollektiv nyttighet eller en 
gemensam resurs, och det kan ha både direkt och indirekt bruksvärde för olika 
brukare beroende på hur den egentligen upplevs och används. Detta är, som 
tidigare diskuterats, ett problematiskt rum att definiera och också hantera i 
planprocessen. Här finns en särskilt komplex territorialitet. T.ex. funkisområ-
dens öppna bostadsgårdar har gemensamma rättigheter, men gränsar ofta otyd-
ligt till tillgänglighetsrum 5.  
Rum 4) ”barriären” är en kollektiv nyttighet eller gemensam resurs som endast 
har indirekt bruksvärde, d.v.s. något för alla att titta på. T.ex. en trafikerad väg 
har oftast offentliga rättigheter.  
Rum 5) ”offentligt rum” är en kollektiv nyttighet eller en gemensam resurs och har 
bruksvärde för alla om den är tydligt offentlig och integrerad. T.ex. stadsparker 
har offentliga rättigheter.  
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Trots de olika komplikationerna med denna rumsindelning kan modellen vara 
ett användbart redskap när friytor ska avgränsas och friytetillgång ska mätas.357  

Tillgänglighets-
rum 

Rättighetsre-
gim Nyttighet Bruksvärde Fysisk tillgängl. Visuellt till-

gängl. 
1. ”innergård” Privat, gemen-

sam 
Privat, tull, 
klubb 

Lokalt  Lokalt Lokalt  

2. ”trädgård” Privat, gemen-
sam 

Privat, tull, 
klubb 

Direkt lokalt, 
indirekt för 
allmänheten 

Lokalt för allmänhe-
ten 

3. ”förgård” Privat, gemen-
sam 

Privat, tull, 
klubb, kollektiv, 
gemensam 
(resurs) 

Oklart. för allmänhe-
ten 

för allmänhe-
ten 

4. ”barriär” Offentlig, 
gemensam 

kollektiv, 
gemensam 
(resurs) 

Indirekt för 
allmänheten 

Nej för allmänhe-
ten 

5. ”offentligt 
rum” 

Offentlig kollektiv, 
gemensam 
(resurs) 

Direkt för 
allmänheten, 
indirekt globalt 

för allmänhe-
ten 

för allmänhe-
ten 

 
Tab. Förslag till klassificering av tillgänglighetsrum i inom kategorierna (juridisk) rättighetsregim, (ekonomisk) 
nyttighet, bruksvärde, fysisk och visuell tillgänglighet. .
 

Olika tider olika tillgänglighet 

Tillgängligheten till stadens friytor varierar med tiden. Biltrafiken och därmed 
gators barriärverkan varierar över dygnet och veckodagarna. Ljusförhållandena 
varierar över dygnet vilket kan göra områden med dålig belysning svåroriente-
rade eller ”otrygga” nattetid. Klimatförändringar över årstiderna förändrar ock-
så vägunderlaget för fotgängare. Tider med mycket snö kan göra att personer 
med rörelsehinder inte kommer ut. En tillgänglighetsmodell måste kunna an-
passas och avgränsas beroende på vilka tiders tillgänglighet om så är nödvän-
digt. 

Räckvidd och gångavstånd 

Flera stadsbyggnadsidéer har grundats på drömmen om den oändliga rörelse-
friheten. De finns t.ex. i Frank Lloyd Wrights ”Broadacre City” (1945), Le 
Corbusiers ”La ville radieuse” (1967) och Garreaus ”Edge city” (1991). Genom 
bilen, flygplanet, telefonen, radion, televisionen och på senare tid internet ska 
avståndet mellan människorna upplösas och rörelsefriheten frigöra oss från 
”the tyranny of geography”, som Peter Hall (1988) tolkar Wright. Flera eftermoder-
na urbanteoretiker har emellertid talat för den täta fotgängarstaden, som t.ex. 
Jacobs (1961), Gehl (1980) och Hillier (1996). Söderlind (1998) menar att ”sta-
den som kultur och organisation” bygger på närhetsprincipen, d.v.s. att placera 
verksamheter som behöver samverka nära intill varandra”. När den reella när-
heten blir viktig så blir också platsen och det lokala viktigt. Med de nya infor-
mationsteknologierna kan man tänka sig att rummet skulle upplösas igen, att 
det inte är viktigt var man egentligen är eftersom man kan kommunicera med 
vem som helst där man är. Kulturteoretiker som Mitchell (1997) och McCol-
                                                 
357 Det finns inget som talar emot att denna rumstypologi skulle kunna användas även för inomhusmiljö-
er, som t.ex. köpgallerior. Anledningen till att jag bara behandlar friytor utomhus är, som sagts tidigare, 
att det är dessa som är i siktet för stadsbyggande och förtätning.   
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lough (2004) hävdar dock det motsatta, att den digitala kommunikationsrevolu-
tionen gör att den fysiska platsen och det fysiska mötet blir ännu viktigare än 
förr. Så, om det fortfarande är viktigt var man faktiskt är så blir det också vik-
tigt hur långt man kan gå.  

Gångavståndets och räckviddens problem  

Räckvidd kan ses som hur långt jag kan nå från en given punkt (dij i formeln 
[1]), fysikt eller visuellt. Den enkla figuren nedan visar hur den fysiska struktu-
ren påverkar fysisk och visuell tillgänglighet. 

 
Till att börja med är det skillnad på hur långt man kan tänka sig att gå, och hur 
långt man faktiskt går. Boverket (1994), som är uttalat normativ, definierar i 
enlighet med Grahns forskning (1993) ”god tillgänglighet” som att ”nå en park 
eller ett naturområde inom 5-10 minuter från sin bostad, oavsett om man är 
barn, ungdom, vuxen med eller utan barn, handikappad eller gammal.” Om 
man ska gå utifrån Statens planverks rekommendationer så innebär detta en 
sträcka på 204-650 meter, beroende på vem man är, barn, vuxen, äldre.358 
Grahn (1993) fann att promenadavståndet från bostad till park på 50 meter 
minskar användandet 5 %, 100 meter 18 % och 500 meter 56 %, jämfört med 
en park som ligger i direkt anslutning till bostaden. 

 
Fig. Hur fysiska tillgängligheten (pilar) och visuella tillgängligheten (grå fält),”isovisten”, påverkas av friytan 
fysiska struktur.   

 
Grahn har, tillsammans med Stigsdotter (2003), sedan dess uppdaterat sin 
forskning och de hävdar att den ”kritiska gränsen” för att i vardagen använda 
en park ligger på ca 300 meter från bostaden, utifrån en enkätundersökning om 
folks parkvanor i nio mellanstora svenska städer.359 I tabellen nedan syns tyd-
ligt hur besöksfrekvensen minskar tydligt mellan 300 och 1000 meter. Man kan 
dock tycka att avståndsintervallet är lite väl glest. Egentligen vet vi ingenting 
om vad som händer mellan 300 och 1000 meter. Det skulle likaväl kunna vara 
ett brott vid 400 som vid 900 meter, å andra sidan är det mest troligt att be-
söksfrekvensen avtar successivt. Man skulle också kunna tycka att besökstryck-
et på ytor 1000 meter bort ändå är relativt högt, i jämförelse med 300 meter. 

                                                 
358 I statens handbok ”Trafik för en attraktiv stad” (Vägverket et al 2004 s. 148) menar man att fotgänga-
res hastighet är mellan 1,0-1,4 m/s, d.v.s. på 5 minuter når man 300-420 meter. Tidigare menade Statens 
planverk (1972, 1975) att man på tiden 5 minuter för vuxna, barn och äldre går 204 meter, för vuxna och 
barn 294 meter och bara för vuxna 325 meter.  
359 Enköping, Halmstad, Kristianstad, Lund, Trelleborg, Trollhättan, Uppsala, Varberg och Västerås. 
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Besökstrycket har faktiskt bara halverats. En annan invändning är att vi inget 
vet om hur attraktiviteten och bruksvärdet påverkar. 
 

 
Vägverket et al (2004) menar att ett rimligt gångavstånd är 1-1,5 km, med hän-
visning till Forwards resvanestudier i Göteborg (1998). Forward hävdar att ett 
acceptabelt gångavstånd verkar ligga runt 1,5-2 km. I en norsk studie fann man 
att bilanvändningen ökade i de fall gångavståndet till ett större rekreationsom-
råde översteg 30 minuter, d.v.s. ca 1,2-2 km.360 Detta stämmer i stort med 
Hörnstens och Fredmans enkätundersökning om avstånd till tätortsnära rekre-
ationsskog.361

Fig. “Analysis of variance, SAS GLM, between distance of green spaces from home and LS, number of occa-
sions per year on which the respondents visited urban open green spaces and the total amount of time they spent in 
urban open green spaces during a year.”1

 

 

 
 

 
Fig. Resesätt till rekreationsskog. Andel inom avståndsklasser. (Hörnsten & Fredman 2000) 

Hörnstens slutsatser är att 1 km är det kritiska avståndet för fotgängare (eller 
skidåkare) och att majoriteten av svenskarna vill ha en rekreationsskog inom 
detta gångavstånd. Över 40 % av de svarande ville ha kortare avstånd till 
närmsta rekreationsskog. Sannolikheten att man är beredd att betala för att inte 
öka avståndet ökade ju längre man hade till skogen.  
 
Både Grahns parkstudier och Hörnstens skogsstudier visar att räckvidden, hur 
långt man faktiskt är beredd att gå, avtar successivt från ”bostaden”. Ett mått 
på friytetillgång borde således ta hänsyn till detta. Troligen är det dock olika 
mellan park och skog, och troligen spelar den lokala kulturen och stadsgeogra-
fin roll för resultaten. Frågan är hur generaliserbara Grahns och Hörnstens 
resultat. Gäller de både små byar och storstäder, Sverige eller västvärlden. Det 
är ändå från ett nordiskt perspektiv rimligt att anta att 1 km utgör någon slags 

                                                 
360 Halvorsen Thorén 1999  med referens till Kjøde 1979 
361 Hörnsten & Fredman 2000 
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bortre gräns för fotgängarens räckvidd, särskilt med tanke på att längre parkut-
flykter ofta innebär en ’tur och retur’. 
 
Egentligen så finns troligen två sorters rörelsemönster i friytestrukturen. De 
ena är vardagsrörelser, de andra är rekreationsrörelser. Denna indelning kan associe-
ras med Gehls (1980) indelning nödvändiga och valfria aktiviteter. Antingen är 
friytorna något man passerar i vardagen eller något man medvetet söker sig till 
som en attraktivitet i sig. I utemiljöforskningen har man traditionellt tryckt på 
det senare. Jag vill i denna avhandling särskilt lyfta fram friytestrukturen i stads-
livets vardagliga rörelsemönster. I detta sammanhang är det särskilt intressant 
att titta på den forskning som framförallt drivits av Bill Hillier och gått under 
namnet Space syntax.   

Vistelse, rörelse och orientering 

Hillier menar att staden har två grundläggande (generic) funktioner: vistelse och 
rörelse.362 Dessa kan med fördel vara en utgångspunkt för all stadsrumsanalys, 
för att de fångar, som Hillier visat, den fundamentala kraften i stadsformens 
tillkomst och förändring.363 Man kan säga att denna avhandling i huvudsak 
undersöker hur uterummet för rörelse (gatu- och gångstråkssystemet) samver-
kar och påverkar uterummet för vistelse, friytorna och deras utbredning. För 
att hantera rummet, i mitt fall stadens uterum, konsekvent fysiskt och visuellt 
har man inom Space syntax-forskningen använt tre rumsbeskrivningar som har 
en grundläggande relation till grundfunktionerna.  
 

 
1) Isovisten, som är en generell rumskonstruktion, beskriver det rum man kan se 
från ett givet rum. Denna har visat sig utgöra teoretisk utgångspunkt för de 
andra två.364 2) Konvexrummet kan definieras som det rum där det går att se alla 
punkter från alla andra punkter. 3) Axiallinjen kan definieras som en siktlinje 
som också är möjligt att också gå längs med. Det är framförallt med axiallinjen 
som Space syntax-forskningen har öppnat upp nya fält i arkitektur- och stads-

 
Fig. Axiallinjen, konvexrummet, isovisten (från vänster till höger) som enstaka objekt och satta i system (Hilli-
er 1996 s. 153-157).   
 

                                                 
362 Hillier 1996 s. 313-327 
363 Hillier 1999 
364 Hillier 2003. Med hjälp av dataprogrammet Depthmap kan man numer ’automatiskt’ extrahera axiallin-
jer.  
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byggnadsforskningen.  
 

 
Hillier förklarar här varför axiallinjen är så användbar vid analyser av stads-
struktur. “From an experiential point of view, cities seem to be about seeing and going. 
Syntactic analysis confirms this by showing they are structured both to make the physical 
movement of bodies efficient and to be intelligible to minds. […] a notion of the directionality 
of vision is built into the fundamental relation between the metric and the visual properties of 
spaces.”365 Om man gör en rak gata krokig så behövs det inte mer fysiskt ’arbete’ 
för att gå hela gatan men det krävs åtskilligt mer ’informationsarbete’ för att 
röra sig längs gatan. Detta är Hilliers förklaring till varför s.k. integrationsanaly-
ser (syntatic analysis) av axialkartor korrelerar så starkt med rörelseflöden i stads-
rummet. Axiallinjen fångar människors förmåga att orientera sig, vilket är en 
fråga om rumslig kognition, i vilka riktningar (directions) man kan se. Här finns 
t.ex. en tydlig koppling till Lynch studier av staden som mental bild, ”Image of 
the city” (1960), vilket Dalton och Bafna (2003) också visat.366 Axiallinjen re-
presenterar i högsta grad ett livsvärldsperspektiv som integrerar människors 
sätt och förmåga att uppleva omgivningen, att navigera och orientera sig.  

Rak gata

Kurvig gata

Topografi

 
 

Fig. Principer för hur axiallinjer karteras för en rak gata, kurvig gata (plan) och backig gata (sektion).   

Axialkartan och integrationsanalys 

En s.k. axialkarta över ett stadsområde skapas genom att rita in det minsta an-
talet axiallinjer som passerar och kopplar varje konvexrum (se fjärde bilden 
från vänster i figuren på förra sidan). 367  
 

                                                 
365 Hillier 2003 s. 6:2 
366 I Klasander (2003 s. 19-52) finns en genomgång av kognitionsforskningen och en diskussion kring 
sambanden mellan Lynch och Hiller.  
367 “the least set of such straight lines which passes through each convex space and makes all axial links.” 
Hillier & Hanson 1984 
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Fig. City of London. Karta över det offentliga uterummet, samt axialkarta. (Hillier 1996 s. 57) 

Med axiallinjerna kan man i axialkartan räkna ut hur många riktningsföränd-
ringar som behövs mellan två punkter i systemet. Det räknas i antalet topolo-
giska steg. Det blir uppenbart att helt olika förutsättningar råder för att röra sig 
och orientera sig i ett rutnätliknande system, som Östermalm, och ett trafikse-
parerat gångsystem, som Rågsved, för att ta två extrema exempel. Vitsen med 
axialkartan är dock inte att klassificera stadstyper på detta sätt, utan snarare 
tvärtom, att dissekera stadsområdens inre strukturella skillnader.  
 

 
 

  
 
Fig. Axialkarta över Östermalm (till vänster) och Rågsved (till höger). Kartorna är i samma skala.

Det som framförallt har visat sig intressant är att analysera axiallinjernas integ-
ration, d.v.s. hur varje linje relaterar sig till alla andra linjer i systemet. Hillier 
kallar detta också ”universal distance”.368 Jiang et al (1999) talar om samma feno-
men som ”structural distance” och att det innebär att mäta geometrisk tillgänglig-
het (geometrical accessiblity), till skillnad från geografisk tillgänglighet (geographical 
accessiblity) som innebär att väga in platsers innehåll eller värde. Rumsintegration 
mäter således hur nära alla rum är alla andra rum, vilket kan mätas i antalet steg 
(total depth). Genom olika normaliseringsberäkningar transformeras ’total depth’ 
via ‘mean depth’, ‘relative asymmetry-value’ och ‘real relative asymmetry-value’ till ett s.k. 
integrationsvärde (integration value), vilket blir ett mått på hur integrerade eller 
segregerade olika axiallinjer (stadsrum) är med resten av stadsstrukturen.369 
Genom att begränsa antalet steg, räckvidden (dij i geografiforskning och radius i 
space syntax forskning), kan måttet gradvis göras mer eller mindre lokalt. De 
vanligaste måtten är konnektivitet (radius-1), ”lokal integration” som räknar 
med radius 3, samt ”global integration” som räknar från alla linjer till alla andra 
linjer (radius-n).  
                                                 
368 Hillier 1996 s. 104-108 
369 Hillier & Hanson 1984 s. 108-113 
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Fig. Del av Högdalen. Lokal integration (radius-3) till vänster och global integration (radius-n) till höger. Ju 
tjockare linje ju högre integration. Linjernas tjocklek är inte jämförbara kartorna emellan.  

Flertalet empiriska studier, inklusive mina egna, har visat att integrationskartan 
korrelerar med gångflödet längs linjerna, trots att den inte tar hänsyn till be-
folkningstäthet, årstid, väderlek, trygghet, kollektivtrafik, attraktioner etc.370 Jag 
visar dock i mina empiriska studier att korrelationen i efterkrigstidens bebyg-
gelse inte korrelerar såvida man inte viktar för befolkningstäthet. Det är ändå 
anmärkningsvärt att det i många fall finns korrelation. Rummets förmåga att 
styra och producera rörelse kallar Hillier naturliga rörelsemönster (natural move-
ment).371 Axialkartan fångar orienterbarheten och integrationskartan pekar ut 
gator och stråk, och därmed de friytor, som är mer eller mindre lätta att hitta, 
från var man än är i staden. Genom att korrelera ett axialsystems konnektivitet 
med dess globala integrationsvärden menar Hillier att man kan få en bild av ett 
rumssystems läsbarhet (intellibility). Stark korrelation innebär stor läsbarhet.  
 
Om integrationsvärdena överensstämmer med besökstrycket i en park372, så 
torde de också visa hur känd parken är. Konsekvensen av detta torde också 
vara att integrationsvärdena visar mängden brukare som platsen har, vilket 
betyder antalet intressenter som kan göra politik av platsens utveckling och 
skötsel. Hög lokal integration betyder förenklat en lokal angelägenhet och hög 
global integration en angelägenhet för många över ett större omland. Hillier 
talar också om en ”multiplier effect” när rum och människors verksamheter sam-
verkar.373

Trafikbarriärer och andra hinder 

Inom friyteforskningen och dess normsystem har fordonstrafik och vägar alltid 
setts som hinder för tillgängligheten. På olika sätt har de definierats som barriä-
rer i tillgänglighetsrummet. Särskilt har konflikten mellan barns och fordonstra-
fiken rörelsefrihet varit en grundläggande orsak till de trafiklösningar och prin-

                                                 
370 Se Hillier et al 1993 
371 Hillier et al 1993 s. 106-108 
372 eller antalet passerande som visats i mina empiriska undersökningar. 
373 Hillier 1996 s. 153 
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ciper374 som under 60-, 70- och 80-talen skapade trafikseparering mellan trafik-
slag. I handboken ”Trafik för en attraktiv stad” (TRAST) från Vägverket et al 
finns ett mer relativiserat sätt att se trafikfrågorna, men som dock trycker på 
barns och funktionshindrades begränsningar. Här finns t.ex. inget uttryckligt 
krav på planskilda korsningar.375 Man hänvisar till en amerikansk studie från 
1977 där en trafik på 8000 bilar per dygn ”orsakar känslor av otrevnad och 
isolering”.376 Ett exempel från Stockholm som jag menar tänjer något på dessa 
gränserna kan vara esplanaden Karlavägen med 10000-24000 fordon per 
dygn377, som används intensivt och upplevs som en sorts park utan att trafik 
påtagligt inverkar på användningen.378   

Barn 

I statens utredning ”Från barnolycksfall till barns rätt till säkerhet och utveck-
ling” menar man att utvecklingen mot förtätade stadsmiljöer och alltmer bland-
trafikerade väg- och gatumiljöer utgör ett potentiellt hot mot barns säkerhet.379 
Enligt Björklid (1992) har i flera internationella studier påvisats att barn idag 
har mycket mindre frihet att utforska sitt närsamhälle än för några generationer 
sedan. Barn förr i tiden kunde leka runt husen utan tillsyn av vuxna. De lekte 
ofta på gator och vägar. Idag övervakar föräldrar sina barn mer och högre upp 
i åldrarna. I rapporten ”Barn och trafik inför år 2000” påtalar Björklid att ökad 
trafik i närmiljön leder till barriärer och restriktioner för barn, och att ”biltrafik 
i närmiljön till följd av bristande trafikplanering är den faktor som främst ska-
par restriktioner för barns utomhuslek.”380  
 
Enligt Björklid (1992) saknar barn upp till 9 år förmåga att bedöma vilka situa-
tioner och vilka platser som är farliga.381 Barns förmåga begränsas av såväl syn- 
som hörselutveckling. De kan inte sprida sin uppmärksamhet och de ägnar sig 
åt en sak i taget. Medan vuxna trafikanter kan vara sakligt inställda, så är det 

                                                 
374 SCAFT-principerna lanserades 1968 och fick på 70-talet ett stort genomslag i stadsbyggandet under 
framförallt miljonprogrammet. Så småningom började SCAFT kritiseras, bland annat eftersom det visade 
sig svårt att få till stånd en god kollektivtrafikförsörjning, gav en trist och stel stadsbild och innebar ett 
dyrt stadsbyggande. 1982 lanserades TRÅD som princip för hur gatunätet skulle byggas upp. I TRÅD 
beaktades alla trafikslag och mer hänsyn togs till skönhet och trevnad. Fortfarande var dock de bärande 
principerna separering och differentiering. 
375 Vägverket et al 2004 s. 148 
376 8000 bilar per dygn är den gräns som sats i sociotopkartan som trafikbarriär. 
377 Stockholms stad 1994-2000, trafikflödeskarta Östermalm  
378 Stockholms stad, 2003a. sociotopkarta Östermalm 
379 SOU 2003:127 s. 402-404. Särskilt barn och ungdom är en utsatt grupp i trafiken. För barn och ung-
domar utgör trafikolyckor den största enskilda dödsorsaken bland alla olycksfall. Ca 60 procent av alla 
barn (upp till 15 år) som omkommer i olyckor gör det i trafiken. Motsvarande andel i åldern 15 –19 år är 
hela 80 procent. Mätt i förlorade levnadsår eller år med nedsatt hälsa orsakar trafikskadorna långt värre 
konsekvenser än någon av våra allvarligaste sjukdomar. (SOU 1996:124) 
380 Björklid 1991a s. 172 
381 Björklid hänvisar bl.a. till Rämä (1993) som har videofilmat barn i 7-8 årsåldern vid fyra övergångsstäl-
len med ”ganska hög trafikmängd” (i genomsnitt 142-237 fordon/timme) vid skoldagens slut. Drygt vart 
fjärde observerat barn måste vänta på trottoaren på grund av trafiken. Barnen tittade på trafiken ofta först 
ute på körbanan. Typiskt var också att de sprang över gatan - framför allt den sista biten. Åtskilliga bland 
de yngsta barnen sprang rakt ut i körbanan. Någon konsekvens i barnens beteende från en mätomgång till 
en annan kunde inte påvisas. Barn i grupp tittade mindre på trafik från vänster än de barn som gick en-
samma. 
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omöjligt för barn annat än tillfälligtvis att komma från sin lekinställning. En av 
barnens största svårigheter i trafiken är att de är fångna i ett självcentrerat tän-
kande. De utgår från sin egen uppfattning och kan inte förstå att motparten 
kan ha en annan. De kan inte sätta sig in i bilistens tänkande och ta hänsyn till 
det. Studier har visat att yngre skolbarn ofta förlitar sig på trafiksignaler medan 
äldre skolbarn gör bedömningar utifrån den totala trafiksituationen. Även om 
äldre skolbarn kan trafikregler så vet de också att de kan bryta mot dem då de 
inte är funktionella för deras säkerhet.382

 
Björklid har på olika sätt studerat sambandet mellan stadstyp och barns upp-
levda trafiksäkerhet. Utifrån intervjuer av elever i årskurs två, fem och åtta 
kommer Björklid (1992) fram till att elever i de trafikintegrerade miljöerna, ett 
”villaområde” och ett ”innerstadsområde”, upplever närmiljön som mer farlig 
än i elever i det trafikseparerade ”förortsområdet”. Björklid menar att ”Elever-
na i trafikintegrerade områden har mer begränsad rörelsefrihet på grund av 
miljöns utformning.” I en liknande studie har Björklid (1991b) frågat lärare 
från dessa områden. Resultatet bekräftar elevintervjuerna. I en annan studie av 
Björklid (1996) var det 95 procent av barnen i ett trafikseparerat radhusområ-
det som enligt föräldrarna själva fick gå till skolan medan cirka 80 procent 
gjorde det i ett villaområde. Endast hälften av barnen i ett innerstadsområde 
fick gå till skolan utan någon vuxens sällskap.  
  
Det står helt klart att Björklid förespråkar trafikbegränsningar och framförallt 
trafikseparering. En enkätstudie av Heurlin-Norinder (1997) antyder dock att 
det inte är helt enkelt att låta en enkel stadstypsindelning avgöra barns rörelse-
frihet utomhus. Heurlin-Norinder konstaterar att nästan alla barn (i årskurserna 
två och fem) i de nya kvartersstäderna Skarpnäck, Södra station och småhus-
området Östra Skogås (95, 89, 82 %) går eller cyklar till skolan. I småhusområ-
det Segeltorp var andelen bara 53 %.  
 
Reneland (2002) som arbetat för Vägverket med att ta fram en GIS-metod för 
”tillgänglighetsvilkor i svenska städer” menar att trafikmiljöns egenskaper bör 
vara sådana att ett barn, främst låg- och mellanstadiebarn, ska kunna bete sig 
på ett icke trafiksäkert sätt, utan att detta skapar farliga situationer. När Rene-
land tillämpar dessa krav i sin GIS-analys så innebär det att vägar och gator 
möjliga att korsa för barn innebär planskildhet eller en fordonshastighet på 
max 30 km/h.383 Att införa 30 km/h-kravet ter sig rimligt med erfarenhet att 
barn förr ofta lekte på gator och torg, vilket bl.a. Jane Jacobs påpekat384, och 
att de fortfarande gör det då det är möjligt är något som t.ex. Jan Gehl obser-
verat385.  

                                                 
382 Björklid 1996 
383 Reneland 2004 bilaga 5 
384 Jacobs 1961 s. 74-88 
385 Gehl 1980 s. 21-23 
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Äldre och funktionshindrade 

Drygt en miljon svenskar anser sig ha begränsad rörlighet och av dessa använ-
der drygt 220 000 hjälpmedel såsom rullstol, rollator eller käpp.386 Reneland 
(2004) menar att brukargrupperna funktionshindrade och äldre, personer 65 år 
och äldre, är i princip synonyma när det gäller kraven på gång- och cykelvägnä-
tets egenskaper. FEPA, Federation of European Pedestrian Associations, stu-
derade nyligen äldre fotgängare i Europa. De svårigheter som studien lyfter 
fram är: ojämna ytor som är svåra att gå på, hundlort, skräp samt årstidsbundna 
riskmoment som löv och snö, bristande utrymme för att gå säkert eller åka i 
rullstol, cyklar och bilar parkerade på gångbanan, hinder som blockerar vägen 
och gångbanereparationer som tvingar folk ut i körbanan, dålig belysning, av-
gaser och buller som orsaker till stress.387  
 
Utvecklingen av normer och riktlinjer för funktionshindrades utemiljöer de 
senaste åren har följaktligen främst handlat om detaljer i gatumiljön, inte olikt 
den normproduktion som skedde på 60-70-talet kring lek och friytor.388 Det 
synes på en övergripande stadsbyggnadsnivå som om det som gynnar friska 
vuxna också gynnar äldre och funktionshindrade. Naturligen gäller inte axiallin-
jen blinda eller synsvaga, på ett direkt plan men förmodligen indirekt, då nöd-
vändigheten att byta riktning torde vara lika betydelsefull.  

Slutsatser: Tillgänglighetsrum och rumsstruktur 

Albert Lindhagen sammanfattar 1876 väl sambandet mellan tillgänglighet och 
friytestruktur. ”Det kan vara särdeles angenämnt, att utanför staden hafva 
promenader i stor mängd att tillgå; men skola parker för en stor stads befolk-
ning blifva till väsendtlig nytta, måste de tränga in uti stadens inre delar, finnas 
tillhands såvidt möjligt öfverallt, i hvars och ens väg och i närheten af hvars och 
ens bostad”389 The Urban Green Space Taskforce uttrycker det 2001 på lik-
nande sätt “The success of parks and green spaces is highly dependent on the quality and 
security of the routes used to access them. This is one reason why urban green spaces and play 
areas should be regarded as part of a continuum of public space (including streets and foot-
paths).”390 Citaten pekar på att stadsplanering i stor utsträckning går ut på att 
organisera stadsstrukturen för att maximera tillgänglighet. En nyckel till god 
stadsplanering blir följaktligen friytestrukturen eftersom friytors utbredning 
minskar tillgängligheten till stadens andra delar. Lindhagens uttryck “i vars och 
ens väg” är i denna avhandlings perspektiv särskilt träffande. 
 
Mått på tillgänglighet definieras inom geografi- och transportforskningen som 
avståndet från en plats till andra platser, eller ’tillgänglighetsrummet’ mellan 
platser. Till att börja med måste detta rum definieras. Inom urbanmorfologin 
har man traditionellt behandlat stadens tillgänglighetsrum binärt som be-
                                                 
386 SCB 1999 
387 I Reneland 2004 
388 Se Börjesson 2002 och Stockholm stad 2001d  
389 Utlåtande 1867 från Selling 1970 
390 DTLR 2001 
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byggt/obebyggt. och samma rum privat/offentligt.  En utvecklad modell skulle 
vara att istället definiera fem typrum utifrån fastighetsjuridiska, samhällseko-
nomiska, och arkitekturteoretiska parametrar, exemplifierade med ”innergår-
den”, ”trädgården”, ”förgården”, ”barriären” och ”det offentliga uterummet”. 
Dessa tillgänglighetsrum är också till för att definiera vart man kan gå, och vad 
man kan se.  
 
Det är sedan i det offentliga uterummet som axiallinjer karteras. Axiallinjen, 
som är den siktlinje som är möjlig att gå längs med, definierar vart man kan gå 
och vad man kan se. Med axiallinjen går det att mäta orienterbarhet mellan två 
platser i antalet riktningsförändringar. Inom Space syntax har man med en s.k. 
integrationsberäkning fångat uterummens integration respektive segregation, 
vilket i sint tur visat sig ofta korrelera med mängden gångtrafik längs linjerna.  
 
Med axiallinjerna kan man också mäta avstånd i meter. Detta är användbart om 
man vill i en friytetillgångsberäkning ta hänsyn till människors räckvidd. Hörn-
sten och Fredman visade att vuxna friska fotgängare vanligen har en räckvidd 
på 1-2 km. ”God parktillgänglighet” menar Grahn och Stigsdotter är 300 me-
ter. Det är dock skillnad på olika brukare. Barn (6-12 år) har begränsad räck-
vidd, 200-300 meter, och förmåga att hantera trafik. Barn torde klara väg eller 
gata med max 30 km/h.  Äldre och funktionshindrade torde ha samma krav på 
stadsstrukturens övergripande form som andra vuxna, men däremot större 
krav på gatumiljöns detaljutformning.  

Tillgång (på) och utbud  
Utbud, engelskans supply391 kan innebära att tilldela eller tillhandahålla någon 
något (provide), som eventuellt behöver eller önskar detta, alternativt för att 
kompensera eller ersätta (compensate, supplement). (The) supply kan också innebära 
mängden som tillhandahålls. Särskilt relevant för denna avhandling är betydel-
sen ”förråd” (provisions). Utbudet ses som mängden av en producerad eller 
(köp)tillgänglig nyttighet (commodity, goods), som i utbud eller tillgång (supply) och 
efterfrågan (demand). I svenskan används följaktligen utbud och tillgång relativt 
utbytbart. Uttrycken ”utbud och efterfrågan” och ”tillgång och efterfrågan” 
betyder i princip samma sak. Utbudet av friytor som nås från platsen i kan även 
formuleras som friytetillgången i platsen i.   
 
Utbud blir intressant när det relateras till efterfrågan eller behov. Till att börja 
med kan efterfrågan dels betyda det som efterfrågas, hur mycket av ett visst 
bruksvärde (t.ex. park) , men det kan också betyda hur många som efterfrågar. 
Man kan säga att den totala efterfrågan beror av hur många som vill ha hur 
mycket (t.ex. park). Den amerikanska statsvetaren Anne Peterson hävdar i sin 
doktorsavhandling att parktillgången (utbudet) minskar i allmänhet med efter-

                                                 
391 Följande resonemang baseras på definitioner av supply i The Concise Oxford Dictionary of Current 
English (Allen, R.E. 1990, Murray et al. 1989). 
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frågan, därför att den beror av befolkningstätheten, d.v.s. bebyggelsetätheten. 
Ju högre bebyggelsetäthet desto större efterfrågan, men desto mindre parkut-
bud menar Peterson.392 Detta leder till slutsatsen att det finns en absolut mot-
sättning mellan förtätning och parktillgång. Det är just denna motsättning som 
denna avhandling cirklar kring. Jag vill föra fram att denna motsättning inte är 
så absolut. Det som kan förändra förhållandet mellan täthet och parktillgång, 
är tillgängligheten inom stadens fysiska struktur. Denna kan distribuera befolk-
ningstätheter och parker på mycket olika sätt.  
 
Stadens friytetillgång är emellertid relativt oflexibelt, dels för att stadsstrukturen 
är svår att ändra över tid och dels för att utbudets framtida förändring i idag i 
de flesta fall utgår från en minskning av friytan, d.v.s. förtätning. Stadsplane-
ringens uppgift blir här att undersöka möjligheterna att öka, eller åtminstone 
minska så lite som möjligt, den faktiska friytetillgången relativt de ytor som 
försvinner. Det betyder att om man vill öka friytetillgången vid förtätning, 
minskning av friytan, och inte kan öka bruksvärdena så kan man göra det ge-
nom att förbättra tillgängligheten. Friytetillgången, d.v.s. friyteutbudet, bör 
dock ställas mot behov eller efterfrågan.  

Behov eller efterfrågan  

Mycket schematiskt kan man säga att stadsplaneringen under det modernistiska 
eran (1930-75) utgick ifrån människans allmänna behov. De friytenormer som 
togs fram under denna tid baserades på uppfattningen att dessa skulle tillgodo-
se människors behov av rekreation, lek och utevistelse. Vad behöver folk? I 
och med liberaliseringen av stadsplaneringen under 1980-90-talen, och avveck-
landet av många normsystem, handlar frågan nu mer om efterfrågan. Vad vill 
folk ha? Från att planerarna har pratat om ”funktioner” utifrån ett expertper-
spektiv talar man nu mycket om ”värden” från ett brukarperspektiv. Detta 
stämmer också med hur planeringen allt mer har fokuserat på ”dialog” med 
berörda.  
 
En central fråga för stadsplaneringen, som diskuterades i kapitlet ”Mått- och 
normhistoria”, är betydelsen av trädgårdar för planeringen av offentliga friytor. 
T.ex. Fredrick Law Olmstedt och Robert Moses hävdade att de planerade för 
offentlig park i New York med utgångspunkt från bristen på privata trädgår-
dar.393 Den svenska forskar- och praktikergruppen Ericsson et al menar, utifrån 
sitt förslag till friytenormer, att  
 

”De olika friytetyperna har olika funktion och vänder sig därigenom till olika grupper av 
människor och utnyttjas vid olika tidpunkter. Trots att det är svårt att avgränsa de olika ty-
perna mot varandra ger detta stöd för att alla typer av friytor behövs för att en stad (stadsdel) 
skall ha en fullgod friytestandard. Vi drar därför slutsatsen att tillgång till en typ av friyta 
inte kan ersätta avsaknaden av en annan typ. […] Det är uppenbart att dåliga gårdar ej 

                                                 
392 Peterson 2002 s. 18 
393 En viktig orsak var också att Moses på detta sätt drog till sig under- och medelklassens röster. (Peter-
son 2002 s. 6) 

 104 



kan kompenseras genom en god tillgång till t.ex. promenad- eller strövområden eftersom många 
människor endast förmår utnyttja friytor alldeles invid bostaden. Det motsatta förhållandet ter 
sig rimligare (fast lika principiellt felaktigt).”394

 
Resonemanget ansluter sig till den gängse normtraditionen – alla bör ha rimlig 
tillgång till de olika friytetyperna, såväl gård, som kvarterspark, som stads-
delspark, som friluftsområde.  
 
Med de liberala och postmoderna strömningarna finns ändå en stark trend 
inom stadsplaneringen att tala om friytor i form av deras värden och efterfrå-
gan. Detta har inneburit att friytor på privat kvartersmark har i allt större grad 
blivit bygg- och fastighetsföretagens angelägenhet. Från den kommunala plane-
ringens perspektiv så förväntar sig nog stadens invånare att de offentliga fri-
ytorna skall distribueras någorlunda lika eftersom de alla betalar skatt.395 Samti-
digt förväntar de sig nog att de får behålla det de har, vilket är en latent plane-
ringsparadox. Då stadsplaneringens perspektiv i första hand är det allmänna 
kollektiva så är det naturligt att jag i mina undersökningar fokuserar på den 
offentliga friytestrukturen. 

Olika och föränderlig efterfrågan 

Något som komplicerar stadsplaneringen är att ”supply creates demand”, d.v.s. har 
man god tillgång på friytor så vill man ha mer. Det menar Whyte som konsta-
terar att förbättrad tillgång på bra utemiljöer relativt snabbt stimulerar nya va-
nor.396 Detta ansluter i viss mån till Grahns och Stigsdotters forskning som 
visat att de med egen trädgård går oftare till offentliga grönområden på friti-
den.397 Detta kan emellertid motsägas dels av en österrikisk undersökning som 
visat att hushåll som har tillgång till trädgård reser hemifrån en gång i veckan 
medan de som saknar trädgård i genomsnitt reser på utflykt tre gånger i veck-
an.398 Dels av USK:s enkätundersökning (2002) om hur ofta Stockholmarna 
besöker sina parker och naturområden. Besöksfrekvensen är högre i inner-
stadsstadsdelarna än i villastadsdelarna. Jag tror att det snarare är som Grahn 
och Stigsdotter också har visat att ”people living in the inner city do not differ from 
people living in suburban areas as concerns their interest in, or need for, use of urban open 
green spaces.”399  
 
Det är således sannolikt mindre individuella skillnader i efterfrågan på offentli-
ga friytor än det är på privata friytor, som t.ex. en egen gård.400 Det är uppen-
bart att t.ex. barnfamiljer särskilt söker markbostäder, men det är inte bevisat i 
vilken utsträckning de skiljer sig i sin efterfrågan på parker och naturområden i 
relation till andra grupper i samhället. En annan fråga är om svenskar med ut-
ländsk bakgrund har en annan efterfrågan. Även om man i andra kulturer kan-
                                                 
394 Ericsson et al 1984 s. 78-79 
395 Peterson 2002 s. 4 
396 Whyte 1980 s. 16 
397 Grahn & Stigsdotter 2003 s. 14, Ottoson & Grahn 1998 
398 Kennedy 1995 
399 Grahn & Stigsdotter 2003, s. 12 
400 m rymlighetens och utformningens betydelse för olika brukare se Kristenson 2003. 
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ske har ett annorlunda sett att använda och se på grönområden401, så finns det 
inga studier som visar skillnader i efterfrågan. Jag har i mina undersökningar, 
med stöd hos bl.a. Grahn och Stigsdotter, följaktligen gjort antagandet att det 
finns en så pass allmän och jämn efterfrågan på offentliga friytor, så att det i 
mina typer av analyser är möjligt att bortse från individuella, subkulturella eller 
lokala eftefrågeskillnader. 
 
I övrigt spelar det principiellt ingen roll om ett friytetillgångsmått definieras 
utifrån efterfrågan eller behov. Det är bara en fråga om perspektiv. Stockholms 
sociotopkarta t.ex. beskriver vad folk gör och vad de tycker om, vilket blir ett 
slags efterfrågeperspektiv, men kan likväl ses som uttryck för behov. Mått på 
friytetillgång som utbud handlar i första hand om att göra jämförelser. Om de 
jämförs eller korreleras med vad folk ’behöver’ eller ’vill ha’ spelar ingen roll i 
en GIS-analys, det har bara betydelse för tolkningen av analysen.  

Området och platsen 

I kapitlet Mått- och normhistoria redogjordes för de olika måttyper som har 
använts i stadsplaneringspraktik och undersökts inom friyteforskningen. En 
rad invändningar diskuterades i slutsatserna. Förutom de svaga beskrivningarna 
av nyttighet, bruksvärde och orienterbarhet, så finns ett grundläggande pro-
blem med att beskriva ett stadsområdes utbud av friytor, områdets friytetill-
gång.  

Områdets friyta 

Täthet och friyta har traditionellt beräknats och planerats som tätheten eller 
friytan inom ett geografiskt avgränsat område (stad, stadsdel, kvarter, fastighet). 
Det enklaste måttet på utbudet av friytor inom ett område är att mäta antalet 
kvadratmeter friyta. Utbudet kan också beskrivas som andelen friyta (% av 
området). Detta mått prövas i de empiriska undersökningarna. 

Områdets friytetäthet 

Det s.k. rymlighetstalet tar hänsyn till bebyggelsetätheten och beräknas som 
friytan dividerat med den sammanlagda våningsytan (BTA).402 Genom att dela 
friytan med befolkningen ges ett liknande tal som visar hur mycket friyta det 
finns per person inom ett område. Exploateringstalet, som kanske är det mest 
använda täthetsmåttet, innebär den sammanlagda våningsytan (BTA) dividerat 
med områdets area. Ett vanligt befolkningstäthetsmått är befolkning dividerat 
med områdesarean. Rådberg hävdar att exploateringstalet, som är helt spatialt, 
är ett mer hållbart mått på täthet.403 Det starkaste argumentet är att befolk-
ningsmängden varierar över tid.404 Exploateringsgraden är alltid känd innan 

                                                 
401 Se t.ex. Blomqvist 2003 
402 Rymlighetstalet introducerades i Sverige av Uno Åhrén på 20-talet, efter en artikel av stadsbyggnadste-
oretikern Anton Hoenig. Det användes länge som kvalitetsmått i stadsbyggandet. (Rådberg 1988 s. 18) 
403 Rådberg 1986 s. 35-37, Rådberg 1988 s. 7-8 
404 I Sverige har utrymmesstandarden från 1940-talet ökat fram till 1980-talet (SCB 2004).  
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exploaterings sätts igång, men inte befolkningsmängden, vilket istället får pro-
gnostiseras. Min slutsats är att det är mer hållbart att beräkna spatial täthet för 
långsiktiga analyser, men befolkningstäthet för kortsiktiga analyser. Båda dessa 
mått prövas i de empiriska undersökningarna. 

’Det geografiska områdets’ problem 

Det finns teoretiska komplikationer med områdesstatistik. Inom geografin talar 
man om The Modifiable Areal Unit Problem (MAUP), vilket betyder att det ofta 
finns ett godtycke i hur områdesstatistik avgränsas geografiskt.405 Det kan vara 
kvarter, fastigheter, stadsdelar, vilka oftast är avgränsade administrativt. Pro-
blemet är att dessa gränser inte behöver vara relevanta för det man vill analyse-
ra. Stadsdelen X kan t.ex. framstå som rik på grönområden fastän stadsstruktu-
ren gör att det egentligen är de som bor i stadsdelarna Y och Z  som främst 
använder grönområdena i stadsdelen X. Ett problem med områdesstatistik är 
således att den förutsätter att tillgängligheten är lika inom området. Områdes-
statistik tar heller inte hänsyn till skillnader mellan förhållandena i områdets 
kant eller mitt, eller utanför området. Detta kallar jag ”det geografiska områ-
dets problem”, som växer med områdets storlek. Ju större mängd data och 
desto större område, desto mindre vet vi om skillnaderna inom området.  
 
1900-talets moderna planering har i Sverige dominerats av stora bostadspro-
jekt, som ofta planerades i sin helhet som områden, eller stadsdelar. T.ex. stora 
delar av Stockholms förorter byggdes som separata områden.406 I början av 
2000-talet verkar stadsbyggandet mer genom punktvis förtätning och ombygg-
nad, som ett resultat av stadsbyggnadsstrategier om ”bygg staden inåt”407 och 
”stadsläkning”408. ’Området’ börjar förlora sin roll som stadsbyggnadsmått. 
Den nya planeringssituationen kräver mått som kan fånga hur omlandet skapar 
platsens förhållanden och hur platsens påverkar omlandet. Här är tillgänglighe-
ten ett fundamentalt gränssnitt.  
 
Mått på friytetillgång måste således ta utgångspunkt i platsen och platsens om-
givande stadsstruktur.   

Slutsatser: Stadsstruktur och plats  

Sambandet mellan bruksvärde, tillhörighet, och tillgänglighet kan sammanfattas 
i en diskussion om utbud och efterfrågan. Tillgången på friytor, friytetillgången 
eller friyteutbudet innebär i stadsplaneringssammanhang den mängd som kan 
tillhandahållas, distribueras eller kompenseras via stadsstrukturen.  
 
Beräkningar av tillgång och utbud är endast intressanta i relation till kunskap 
eller idéer om efterfrågan, behov eller livskvalitet. Dessutom är efterfrågan och 

                                                 
405 Openshaw, 1984 s. 3 
406 Allt från villastäderna  
407 Stockholms stad 2000 
408 Uppsala kommun 2000 
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uppfattningen om vad som är livskvalitet olika mellan individer och den för-
ändras över tid. En annan viktig förutsättning är att befintlig bebyggelse och 
topografi sätter ramarna för förändring av friytestruktur.  
 
Friytetillgång kan räknas som arean av friytan eller friytetätheten (friyta/pers) 
inom ett område. Om friytetillgången räknas som områdesstatistik, tar den 
dock inte hänsyn till tillgängligheten inom eller omkring området, det jag kallar 
’det geografiska områdets problem’. Mått på friytetillgång måste således ta ut-
gångspunkt i platsen och platsens omgivande stadsstruktur.  Att studera till-
gången inom ett större område, t.ex. en stadsdel, blir då en fråga om att studera 
tillgången från många platser inom området. Denna analys kallar jag i denna 
avhandling för topologisk. Modeller för dessa mått redovisas i nästa kapitel.  
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Modeller för nya mått 
Här beskrivs de modeller för nya mått på friytetillgång som sedan undersöks 
empiriskt och jämförs med konventionella mått och normer i nästa kapitel. 
Samtliga modeller tar stöd i de teorier som diskuterades i det föregående kapit-
let. Som grundformel för tillgångsmåtten tjänar geografi- och transportforsk-
ningens modell för tillgänglighetsberäkningar. Denna modell utgör stommen i 
de modeller som föreslås för ’platsens friytetillgång’, ’platsens besökstryck’ och 
’platsens friytetäthet’. Platsens tillgång utvecklas sedan till topologisk tillgång, 
d.v.s. tillgång från flera platser i ett område.    

Grundformel för tillgång och tillgänglighet 

Geografi- och transportforskningens modell för ”tillgänglighet”409 eller tillgång 
i platsen i beskrivs matematiskt som  
 

∑= ),( ijji dWfA    [2] 
 
där Wj är ett mått på attraktiviteten i platserna j och dij är ett mått på avståndet 
(tillgängligheten) från platsen i till platserna j. Med denna grundformel kan nu 
flera olika tillgångs- och tillgänglighetsmått konstrueras. 

Platsens friytetillgång  
Med utgångspunkt i de två parametrarna attraktivitet och tillgänglighet (av-
stånd) kan nu mått på platsens friytetillgång konstrueras. En schematisk illust-
ration av detta ser ut så här. 
 

 

tillgänglighet 
(räckvidd, orientering)

j 
 

tillgången 
(areal, bruksvärde) 

tillhörighet 
(rättighetsregim, 

nyttighet) 

ATTRAKTIVITET (Wj) TILLGÄNGLIGHET (dij) 

i 

Fig. Schematisk illustration av modellen för nya mått på platsens friytetillgång.  
 
Friyteattraktiviteten mäts som tillgången i areal och bruksvärde, samt definieras 
av dess tillhörighet, d.v.s. rättighetsregim (privat, offentlig) och typ av nyttighet 

                                                 
409 De definierar tillgänglighet något bredare än vad jag har gjort i denna avhandling. Det jag kallar till-
gänglighet är snarare vad de diskuterar som avstånd. I kapitlet centrala begrepp utreder jag varför. 
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(privat, kollektiv). Friytetillgängligheten mäts med en avståndsparameter som 
räckvidd i meter och orienterbarheten i axiallinjer. I relation till tidigare mått-, 
indikator- och normsystem410, inför jag i huvudsak två nya parametrar: orien-
terbarhet mätt i antalet axiallinjesteg som ett mått på tillgänglighet, och bruks-
värde mätt i antalet användningar som mått på attraktivitet. Jag utesluter i min 
modell inte metriska tillgänglighetsmått, ej heller kvadratmetriska mått på fri-
ytors areal som mått på attraktivitet.  

Platsens friytetillgång 

Matematiskt uttryckt innebär modellen för friytetillgång en diversifiering av Wj 
och dij utifrån det teoretiska ramverket. Wj delas upp i 
 

),,( jjjj zyxhW =       [3] 
 
där xj är friytans (j:s) areal i t.ex. kvm, yj är antal bruksvärden, och zj är tillhö-
righeten som privat eller offentlig (nyttighet/rättighetsregim). dij delas upp i 
 

),( ijijij bagd =    [4] 
 
där aij är gångavståndet i axiallinjesteg, och bij är gångavståndet i meter. Den 
fullständiga formeln för platsens friytetillgång blir således 
 

∑= ))),(()),,,((( ijijijjjjji bagdzyxhWfF  [5] 
 
I avhandlingens empiriska undersökningar prövas flera olika beräkningsmodel-
ler, varav några visar sig korrelera särskilt bra med den upplevda park- och 
naturtillgången.  

Platsens friytenärhet 

Att bara räkna avståndet till närmsta friyta är ett intressant tillgångsmått i sig. 
Framförallt är det ett mått som är mycket lätt för lekmän att förstå, vilket gör 
det kraftfullt i en planeringsprocess. Matematiskt sett innebär måttet att sätta 
Wj till 1 i alla friytor. I de empiriska undersökningarna visar sig måttet vara 
effektivt i att visa strukturella skillnader i stadsmorfologin i sig.  

Platsens områdesfriyta och stadsstrukturens yteffektivitet 

Om man begränsar avståndet (dij) som fågelavstånd från en plats så blir det en 
form av områdesfriyta för den specifika platsen. Det är som att rita en cirkel 
med en viss radie (yttre ringen i kartbilden nedan), t.ex. 1000 meter, runt plat-
sen och sen räkna hur mycket friyta som är innanför cirkeln. Denna friyta blir 

                                                 
410 vilka jag utrett i kapitlet Mått- och normhistoria 
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naturligen alltid mindre om man be-
räknar platsens friytetillgång genom att 
begränsa cirkeln med hänsyn till det 
reella gångavståndet, 1000 meter, i ett 
gatunät (inre ringen i bilden).  

Stadsstrukturens yteffektivitet 

Genom att dividera en tillgänglighets-
viktad friytetillgång (inre ringen) med 
friytetillgången räknad med fågelav-
stånd (yttre ringen) så får man princi-
piellt ett mått (från 0 till 1) på stads-
strukturens yteffektivitet att distribuera friytorna. Detta prövas också i de em-
piriska undersökningarna för olika stadsområden. 

Platsens besökstryck 
Tillgänglighetsformeln öppnar även för att beräkna en plats potentiella besöks-
tryck, genom att beräkna den tillgängliga tätheten från platsen. Utifrån grund-
formeln handlar det om att bestämma Wij som befolkning eller BTA (brutto 
lägenhetsyta) 
 

)),(( jjj vuhW =                            [6] 
 
där uj är befolkning (antal boende och/eller arbetande) och vj är BTA (kvm). 
Detta mått för platsens tillgängliga befolkning eller potentiella besökstryck (Bi) 
kan således uttryckas  
 

∑= ))),(()),,((( ijijijjjji bagdvuhWfB   [7] 
 
Måttet kan liknas vid Hansens definition av tillgänglighet som “the potential of 
opportunities for interaction”411, vilket ansluter till Hilliers analysmodell för rumsin-
tegration, som ju har korrelerat med gångtrafikflöden (besökstryck), men där 
Hillier har uteslutit att vikta modellen med befolkning, utan bara räknar 
rumstillgänglighet. En friytas tillgängliga befolkning kan vara det potentiella 
antalet besökare som friytan har. I mina empiriska undersökningar visar det sig 
att denna beräkning kan fånga hur många som rör sig genom friytorna, men 
inte hur många som totalt sett vistas där.  
 
Antagandet är att stadens struktur och täthet främst påverkar vardagsanvänd-
ningen, de ”nödvändiga aktiviteterna” (Gehl) och de ”naturliga rörelsemön-
strena” (Hillier). Valfria rörelser som friluftspromenader har troligen en annan 
logik, som är mer attraktivitetsdriven och slumpmässig. För att beräkna det 

                                                 
411 Hansen 1959, p 73 
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totala besökstrycket skulle man således behöva vikta modellen dels för attrakti-
vitet och dels olika brukares (boendes) valmöjligheter, vilket blir en relativt 
komplex GIS-modell.412 Detta vore intressant att utveckla men har inte haft 
plats i denna avhandling. 

Platsens friytetäthet 
Som konstaterats har det geografiska områdets friytetäthet (kvm friyta/inv) en 
inneboende trubbighet i beskrivningen. Jag vill här introducera ett mått på friy-
tetäthet som utgår från platsen. Detta mått innebär att beräkna friytetätheten 
kring en plats genom att dela tillgänglig friyta med tillgänglig befolkning (be-
sökstrycket) på en plats. Detta blir alltså ett täthetsmått som talar om den spe-
cifika platsens omgivande täthet.  
 

i

i
i B

F
T =     [8] 

 
Detta mått (Ti) skulle kunna användas för att förstå efterfrågans storlek i ett 
stadsområde, på samma sätt som områdets friytetäthet men i detta fall för den 
specifika platsen. Är friytetätheten hög, d.v.s. finns det lite kvm tillgänglig friyta 
per antal tillgängliga personer så är troligen slitaget och konkurrensen om fri-
ytorna här stor. Om denna analys görs ifrån en adresspunkt så blir det ett mått 
på adressens frytetäthet, d.v.s. vilket tryck som finns på friytorna där ’jag’ bor. 
Gör man analysen från en friyta blir det ett slags mått på den ’relativa efterfrå-
gan’ i friytan, d.v.s. potentiellt besökstryck dividerat med ’konkurrerande’ fri-
ytor. Även detta mått prövas i de empiriska undersökningarna.  

Områdets topologiska tillgång  
Att beräkna tillgången från en specifik plats (punkt i GIS-systemet) kan vara 
intressant, men de riktigt stora analysmöjligheterna öppnar sig vid analys av 
flera platser samtidigt. ’Det geografiska områdets problem’ hanteras således 
genom att alla, eller åtminstone alla relevanta punkter (t.ex. adresspunkter, fas-
tigheter eller axiallinjer) inom området analyseras Denna typ av tillgångs- eller 
tillgänglighetsanalys från flera platser samtidigt väljer att kalla ett ’områdes to-
pologiska413 tillgång eller tillgänglighet’, t.ex. kan man säga ’en stadsdels topo-
logiska friytetillgång’.  
 

                                                 
412 Muntl. Hans Rullgård 
413 Begreppet topologi kommer av grekiskans ord för plats, topos. Topologin är en del av matematiken, 
men kan också användas för att beskriva system av platser, t.ex. Roms topologi.    
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Fig. En plats/adress inom ett område (vänster bild), och ”alla” platser/adresser inom ett område (höger bild). 

Detta innebär också att ett analysområde måste studeras med ett omland så 
stort som räckvidden (dij). Teoretiskt sett är det bara då man kan studera skill-
nader inom analysområdet i sig, skillnaden mellan platser i dess centrum och 
periferi.  
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Empiriska undersökningar 
Här redovisas de brukarundersökningar och GIS-analyser som gjorts inom 
Stockholms stad, i huvudsak med sikte på tio avgränsade stadsområden. Syftet 
med de empiriska undersökningarna är att pröva ovan beskrivna teorier och 
modeller för mått på friytetillgång. Gängse mått och normer prövas och jäm-
förs med nya måttkonstruktioner genom att korreleras med brukarundersök-
ningar. Friytetillgångsmåtten sätts också i perspektiv med mått på rumsintegra-
tion och besökstryck.   

Analysområden 
För att närmare undersöka måtten mot verkliga miljöer valdes tio olika stads-
områden på 100 hektar (+- 0,1 ha). Geografiska data insamlades om stadsom-
rådena för att skapa ett GIS (Geografisk informationssystem).  
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Norrmalm 

Östermalm 

Årsta 

Gamla  
Enskede 

Rågsved 

Högdalen 

Stureby

Örby 

Skarpnäck 

Södermalm 

 
Fig. Karta över studiens tio analysområden samt fastigheternas befolkningstäthet (boende+arbetande/kvm). Ju 
mörkare ju tätare. 
 
Valet av analysområden har dels bestämts och avgränsats utifrån relativt homo-
gena stadsmiljöer, vilka i huvudsak också överensstämmer med stadsbyggnads-
kontorets stadstypsindelning.414 Områdena avgränsades så konvext som möjligt. 
Gränsen har också dragits så att större grönområden har uteslutits i största möj-
liga mån. Stadstyperna kan grovt kategoriseras enligt följande schema.  

                                                 
414 Del av Stockholms översiktsplan -99 (Stockholms stad 2000)
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’Kvartersstad’ ’Lamellhusstad’ ’Småhusstad’ 
Norrmalm  
Kvartersstad (1600-1900) 

Rågsved  
Tunnelbanestad (1956-59) 

Örby  
Villastad (1900-1930) 

Östermalm  
Kvartersstad (1600-1900) 

Högdalen  
Tunnelbanestad (1953-56) 

Stureby  
Villastad (1920-1930) 

Södermalm  
Kvartersstad (1600-1900) 

Årsta  
Smalhusstad (1943-50) 

Gamla Enskede  
Trädgårdsstad (1910-1930) 

Skarpnäck 
Nyare stadsenklav (1982-94)  

”Urban, tät, sluten, traditionell, 
trafikintegrerad” 

”Suburban, tät, öppen, grön, 
modernistisk, trafikseparerad”

”Suburban, gles, öppen, grön, 
traditionell, trafikintegrerad” 

 
Fig. Analysområdena grovt kategoriserade i stadstypsgrupper, stadstyper och tidsperioder, samt gängse karaktä-
risering. 

Områdena har var för sig planerats relativt enhetligt och byggts ungefär under 
samma tidsperiod, vilket har lett till att stadsformen är relativt homogen inom 
analysområdet. I tabellen nedan syns tydligt hur de tre grupperna ’kvartersstad’, 
’lamellhusstad’415 och ’småhusstad’ är relativt enhetliga i exploateringstal (täthe-
ten), andel fastighetsyta (visar också grovt hur mycket mark kommunen har att 
förvalta), antal fastigheter, antal adresser, antal axiallinjer och medelaxiallinje-
längd (grovt mått på orienterbarheten).  
 
Först valdes två områden ut för varje stadstypsgrupp. Det är de två översta i 
tabellen ovan. Sedan valdes ytterligare ett stadsområde som kan höra till grup-
pen men skiljer ut sig på något sätt. För ’kvartersstaden’ var det Södermalm 
som är mer heterogen och uppbruten än Norrmalm och Östermalm. I ’lamell-
husstaden’ skiljer Årsta ut sig framförallt genom att inte vara trafikseparerad 
samt att Årsta har mindre fastigheter. I ’småhusstaden’ är Gamla Enskede nå-
got annorlunda med en stor andel allmän platsmark, relativt Stureby och Örby. 
Ett område som var intressant att ha med som en slags icke-typ, som ytligt sett 
kan kategoriseras i kvartersstaden men som spatialt mer verkar höra hemma i 
’lamellhusstaden’, är 1980-talsområdet Skarpnäck.416 Siffrorna nedan stämmer 
annars rätt väl överens med vad man kan tänka sig är skillnaden mellan stads-
typsgrupperna. 
 

                                                 
415 För enkelhetens skull kallar jag denna grupp för ’lamellhusstad’, istället för ’punkt- och lamellhusstad’. 
En vardagligare men diffusare term hade varit ”hus-i-park” eller ”funkisområde”. 
416 Delvis kan detta bero på att Skarpnäcks analysområde innefattar mycket park, men trots allt är det så 
här man har planerat. Omgivande parker är noga planerade och inte tänkta för förtätning.  
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Analysområdena har också relativt homogena befolknings- och näringslivs-
strukturer, som på många sätt sammanfaller inom de tre stadstypsgruppering-
arna. Eftersom områdena är lika stora blir befolkningsmängden också mått på 
befolkningstätheten. Sociala data417 visar sig i hög grad följa spatiala data418. 
Även om detta kan förklaras utifrån andra ekonomiska och sociala faktorer är 
överensstämmelsen ändå intressant från ett stadsplaneringsperspektiv.  
 

 
Här följer några korta observationer. Kvartersstaden är mer än tio gånger så 
befolkningstät som småhusområdena och områdesexploateringen419 är t.o.m. 
upp till sexton gånger så hög. Detta visar sig som skillnader i områdenas ut-
rymmesstandard420, räknat som kvm bta/inv. En mycket anmärkningsvärd 
siffra är barntätheten. Det bor 3-5 gånger fler barn per kvm områdesyta i kvar-
terstaden än i småhusstaden. Även om barnen är 10 % av de boende i ’kvarter-
staden’, Årsta och Högdalen och nästan 20 % i småhusstaden, så är det an-
märkningsvärt tätt med barn i Stockholms innerstad.421 När det gäller sociala 

                                                 
417 Statistiken är hämtad från USK:s webbsida (www.stockholm.se/usk). Områdesvis statistik, har tagits 
från den stadsdel som bäst överensstämmer med analysområdets utbredning: Gustav Vasa för Norrmalm, 
Hedvig Eleonora för Östermalm, Östra Katarina för Södermalm, Skarpnäcksfältet för Skarpnäck. I övrigt 
är stadsdelarna i princip identiska med analysområdena. 
418 Statistiken i kolumn 1-4 är tagen från USK:s databas från 2004. Axiallinjerna är karterade av Lars 
Marcus et al under 2003-2004. 
419 sammanlagd bta/områdets area 
420 kvm Bta/Bef. Det höga talet beror på att kontors och industrilokaler är medräknade.  
421 Fler lär det bli med den pågående ”babyboomen”. 

Analysområde Befolkning 
(bo+arb) 

Bo-
ende 

Utrym-
mes- 

standard 

Barn 
0-12 år 

Inkomst-
nivå 

Utbild-
ningsnivå 

 % Val-
del-

tagande 
Norrmalm 40452 22778 55,41 2410 310600 61,5 80,7 
Östermalm 37034 21504 59,00 2166 362900 62,2 81,6 
Södermalm 39367 27107 51,54 2911 264500 53,9 79,1 
Skarpnäck 9864 7850 45,71 1442 216300 40,0 73,1 
Årsta 10234 8599 49,05 790 247300 47,1 78,7 
Högdalen 10742 9142 48,82 912 208900 29,8 71,5 
Rågsved 9579 8912 45,70 1411 182400 27,1 61,9 
Gamla Enskede 4488 3925 42,42 727 284100 54,6 75,6 
Stureby 2820 2653 47,19 526 275000 48,7 78,5 
Örby 3040 2830 43,45 568 300400 44,4 84,6 

 
Fig. Sociala data för analysområdena 

Analysområde 
Områ-
des-
expl. 

Fastighets- 
yta (ha) 

Medelfas-
tighetsyta 

(ha) 

Antal 
fastighe-

ter 

Antal 
adresser

Antal 
axiallin-

jer 

Medellinje- 
längd(m) 

Norrmalm 2,24 64,29 0,10 632 1395 104 258,06 
Östermalm 2,18 67,41 0,10 695 1475 64 379,50 
Södermalm 2,03 60,18 0,13 481 1283 131 221,07 
Skarpnäck 0,45 40,22 0,40 100 519 280 111,25 
Årsta 0,50 54,23 0,25 216 770 296 108,53 
Högdalen 0,52 53,38 0,45 118 754 435 100,00 
Rågsved 0,44 51,91 0,46 112 519 337 102,88 
Gamla Enskede 0,19 57,25 0,06 956 1249 170 167,55 
Stureby 0,13 74,38 0,08 897 1098 143 162,05 
Örby 0,13 75,64 0,08 983 1186 134 168,87 

 
Fig. Spatiala data för analysområdena 
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data om individens inkomstnivå422 och utbildningsnivå423 syns en stor skillnad 
mellan innerstadens kvarter och framförallt 50-tals förorterna Högdalen och 
Rågsved. Denna tendens slår också igenom när det gäller valdeltagande, som 
kan vara ett mått på socialt kapital.  
 
Eftersom det finns samband mellan stadstypernas spatiala och sociala data 
skulle man kunna dra slutsatsen att stadstyperna kan förklara mycket av de 
sociala, kulturella och ekonomiska fenomenen i staden. Det synes vara relativt 
simpla samband. Med tanke på ”det geografiska områdets problem” torde det 
inte vara så enkelt, för det borde vara skillnad att bygga ett kvarter eller ett 
hundra kvarter av samma eller olika stadstyp. Fallet i Stockholm är att staden så 
noga planerats och administrerats för att de enhetliga stadsdelarna, framförallt i 
ytterstaden, skall kunna leva ett eget liv. Ytterstaden består i stort av stadstyps-
enhetliga enklaver, i de flesta fall servade av en tunnelbanestation vardera. Hu-
ruvida lokala sociala, kulturella eller ekonomiska problem och möjligheter kan 
hanteras med stadstypsbegrepp i stadsplaneringens förtätningsanalyser är 
mycket tveksamt. Mina empiriska undersökningarna av friytetillgång visar att 
park- och friytplaneringen har mindre med stadstypsområde, och mer med 
stadsstruktur, att göra. 

Brukarundersökningar 
För att beskriva brukarnas preferenser för friytor och beteenden i friytorna 
redovisas här olika brukarundersökningar. Det handlar dels om enkätunder-
sökningar om preferenser, upplevelser och värderingar genomförda av TEMO 
och USK (Stockholms stads utrednings- och statistikkontor), dels om vistelse- 
och rörelseobservationer om faktisk användning och beteenden i fält. Sedan 
finns Stockholms sociotopkarta som beskriver friytors bruksvärden med en 
kombination av enkäter, intervjuer och observationer. Till sist finns också en 
mindre bostadsannonsundersökning, där friytor som försäljningsargument 
undersöks statistiskt. Eftersom det inte funnits så stora möjligheter att genom-
föra omfattande brukarstudier inom avhandlingsarbetet har externa undersök-
ningar som TEMO, USK, och sociotopkartan fått stor betydelse för analysar-
betet. Dessa brukarundersökningar diskuteras i detta kapitel.  

Sociotopkartan 

Arbetet med Stockholms sociotopkarta finns redovisat i tre rapporter från 
Stockholms stadsbyggnadskontor.424 Det är framförallt i den senaste rapporten 
”Sociotophandboken” som de brukarundersökningar som har legat till grund 
för karteringen presenteras. Två sorters brukarundersökningar genomfördes, 
dels expertvärderingar (observationer) och dels brukarvärderingar (enkäter, 

                                                 
422 Medelinkomst för 20-64 år. (www.stockholm.se/usk) 
423 Andel av boende 25-64 år som har eftergymnasial utbildning. (www.stockholm.se/usk) 
424 Ståhle 2000, Ståhle 2002a, Ståhle et al 2003 
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intervjuer, gåturer).  

1. Expertvärdering  

Med expertvärdering menas här att jag själv och landskapsarkitekt Anders 
Sandberg vid stadsbyggnadskontoret, genom observationer och utifrån vår 
erfarenhet bedömt olika platsers användning och bruksvärden. Observationer 
har genomförts i alla Stockholms offentligt tillgängliga friytor, större än 0,5 ha, 
vid minst två årstider med hjälp av ett flerdimensionellt observationsproto-
koll.425 Systematiskt genomförda observationer av detta slag har genomförts 
sedan 1996. Även kommunens ekologer426 har varit med i detta arbete genom 
att bidra med sin kunskap om var det finns upplevelserik och värdefull natur. 
All denna expertkunskap har utgjort grunden i studiet av parker, natur och 
friytor i Stockholm. Specifikt för sociotopkartan är att brukarnas egna värde-
ringar lagts till detta. 

2. Brukarvärdering  

Brukarvärderingen handlar om att fråga människor, många olika brukargrup-
per, och på många olika sätt. För Stockholms sociotopkarta användes en kom-
bination av enkäter till vuxna och förskolepersonal, öppna möten, fokusgrup-
per med ungdomar samt personliga intervjuer. Flera olika forskare och stati-
stikföretag har varit med och utfört undersökningar, samt även tjänstemän vid 
lokala stadsdelsförvaltningar inom Stockholms stad.  Här är en kort summering 
av de olika undersökningarna.427  
 

                                                 
425 se bilaga 5 
426 Ulrika Egerö, Nina Löfvenhaft 
427 Denna summering finns i Ståhle et al 2003 s. 6-7 och är gjord av Maria Nordström. En karta samt lista 
referenslista över undersökningarna finns i bilaga 4. 
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Fig. Brukarundersökningar som genomförts inom arbetet för Stockholms sociotopkarta. (Ståhle et al 2003 s. 6-
7) 

Brukarvärderingarna visar i korthet att stadsbornas användning av närmiljöer, 
parker och naturområden sker regelbundet. De stora användarna är barn- och 
ungdomsgrupper, familjer och pensionärer. Områdena används dels individu-
ellt och för olika slags aktiviteter, dels i grupp och som del i organiserade besök 
och med program för vistelsen utomhus. Förskolor och skolor använder regel-
bundet och året runt natur- och grönområden i sina verksamheter och förflyt-
tar sig mellan olika typer av grönområden i hela stadsbygden beroende på om-
rådenas kvaliteter och möjligheter för aktiviteter av olika slag vid olika årstider.  

3. Syntes och kartering 

Den stora mängd information som inkommit från expert- och brukarvärde-
ringar om olika friytors betydelse syntetiseras och komprimeras för att bli till 
ett analys- och planeringsbart kartunderlag, en sociotopkarta. Det finns idag en 
karta för varje stadsdelsområde inom Stockholms stad. 

 121



 
Syntetisering och kartering har stött på flera metodologiska och teoretiska pro-
blem. Vad avgör om en friyta blir en sociotop? I det praktiska arbetet har be-
dömning skett så att om både expert- och brukarvärderingen indikerar ett 
bruksvärde av något slag så blir friytan en sociotop. Detta har varit upp till 
bedömning i varje enskilt fall. I en tät stad är dock problemet inte så stort. De 
flesta friytor används relativt intensivt. Svårare blir det t.ex. i gröna partier längs 
motorvägar eller kring industriområden i ytterstaden. Dessa kan utgöra stora 
friytor men används i princip inte för annat än bilutsikt, ett indirekt bruksvär-
de. Bedömningen har också varit pragmatisk i den meningen att friytor blir 
sociotoper då de kommer sannolikt blir ”konflikt” i en planeringssituation. Om 
friytan är så betydelsefull att den förändrar människors stadsliv vid förtätning 
och skapar konflikt om den förtätas, då karterades den som använd och ”vär-
defull friyta”, en sociotop.428  
 
Friyteavgränsningar måste också korrigeras så att de gäller miljöer med enhetli-
ga bruksvärden. Om bruksvärdena har mycket olika utbredning i friytan så görs 
en uppdelning av ytan i mindre delar. T.ex. kan en stor park som har en stor 
gräsplan och ett mindre skogsområde delas i två. Ytavgränsningen i de större 
friområdena korrigeras efter samma principer. 
 
Det kanske allra viktigaste resultatet av brukarundersökningarna är de 27 
bruksvärdesbegrepp som utkristalliserats för att karteras. Dessa har tagits fram 
genom en systematisk genomgång av brukarundersökningarna, samt under 
kontinuerlig diskussion mellan mig själv och Anders Sandberg429 om begrepps-
rymd och begreppsavgränsningar. Här är de 27 begrepp över olika typer av 
direkta bruksvärden som arbetades fram för de som lever inom Stockholms 
stad: 
 

 Backåkning - åka pulka eller skidor i backe 
 Bad - badupplevelser och vattenlek 
 Blomprakt - uppleva rik blomning och trädgårdsodling 
 Bollspel – spela och leka med boll  
 Båtliv - uppleva aktivt båt- och kajliv 
 Djurhållning - uppleva aktivt lantbruk, 4H och djur i parklek 
 Evenemang - plats för teater- musik- och motionsevenemang eller festivaler 
 Folkliv - viktig mötesplats, ofta många människor och myllrande folkliv 
 Golf - långgolf, kompaktgolf, bangolf och discgolf 
 Grön oas - rum med grönskande golv och väggar 
 Lekplatslek - barns lek på lekplats 
 Löpträning - iordningställt och belyst motionsspår 
 Naturlek - barns möjlighet till lek i natur 
 Odling - odla i koloniträdgårdar eller odlingslotter 
 Parklek - bemannad lekplats 

                                                 
428 Ett exempel på detta var en grönyta på Kungsholmen bredvid St Görans kyrka. Denna yta föreslogs 
byggas igen trots att den stod som värdefull friyta i sociotopkartan. Projektet stoppades av den lokala 
opinionen. Ett motsatt exempel är exploateringsförslagen längs Essingeleden vid Kristinebergs slottspark. 
De föreslagna exploateringarna på grönytorna här har inte fått något principiellt motstånd.  
429 Före detta stadsträdgårdsmästare i Stockholm och drivkraften bakom Stockholm grönkarta och socio-
topkarta på stadsbyggnadskontoret i Stockholm 1996-2003.  
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 Picknick - samvaro i mindre sällskap, ofta i samband med solbad 
 Promenader - flanerande, strövande, hundrastning, joggning, motionscykling och inlines 
 Ridning - rida och att titta på hästar 
 Ro - avkoppling och upplevelsen av avskildhet och tystnad 
 Skate - skateåkning i ramp eller på mark 
 Skidor - åka skidor på längden 
 Skogskänsla - upplevelsen av stor tyst skog 
 Skridsko - åka skridskor 
 Sitta i solen - en plats att sitta i solen 
 Torghandel - livlig torghandel 
 Uteservering - café eller kiosk med uteservering 
 Utsikt - överblick över landskapet samt känslan av rymd 
 Vattenkontakt – vara vid större vattenyta. 
 Vild natur - upplevelsen av naturens vildhet och artrikedom 

 
På detta sätt har direkta bruksvärden förts in i de olika typer av friytetillgångs-
mått som undersöks i kapitlet GIS-analys.  

Vistelseräkningar  

Landskapsarkitekt Anders Sandberg genomförde mellan 15 april och 30 maj 
2004 besöksräkningar och kompletterande observationer vid elva utvalda par-
ker, varav fem  i stenstaden och sex i två 50-talsområden: Karlaplan och Hed-
vig Eleonora kyrkogård (Östermalm), Tegnérlunden, Spökparken och Obser-
vatorielundens damm (Norrmalm), Reflexen, Bandängen och Beckahagsparken 
(Högdalen) Sansiro, Låsfjädern och Rågdalen (Rågsved). Parkerna är ca 1-2,5 
hektar och har något annorlunda sammansättning av bruksvärden.  
 

Låsfjädern 

Sansiro 

Rågdalen 

Beckahagsparken 

Bandängen 

Reflexen 

Observatorielundens damm 

Spökparken 

Tegnérlunden 

Hedvig Eleonora kyrka 

Karlaplan 

Fig. Parker där platsvistelseobservationer genomfördes.
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PLATS Storlek (ha) Bruksvärden 

Tegnérlunden 1,18 3 = grön oas, lek, picknick 

Spökparken 0,74 3 = grön oas, lek, ro 
Observatorielundens 
damm 0,96 6 = aktivitet, folkliv, grön oas, lek, odling, picknick 

Karlaplan 1,70 4 = folkliv, grön oas, lek, picknick, 

Hedvig Eleonora kyrka 0,95 2 = grön oas, ro 

Beckahagsparken 0,91 3 = grön oas, lek, ro 

Bandängen 1,98 4 = grön oas, lek, odling, picknick 

Reflexen 2,37 4 = grön oas, lek, picknick, ro 

Rågdalen 1,29 2 = grön oas, lek 

Sansiro 1,21 3 = aktivitet, grön oas, lek 

Låsfjädern 2,48 4 = aktivitet, grön oas, lek 

 
Fig. Parkernas storlek och bruksvärden. 

Vid platsbesöket genomfördes besöksräkningar som s.k. snapshots. Ett 
”snapshot” innebär att platsens innehåll, här antalet besökare, fångas under ett 
ögonblick. 2-3 ögonblicksräkningar gjordes under loppet av 8-10 minuter. Ge-
nomsnittet noterades som ”snapshot”. Genom att parkerna är så små var det 
möjligt att från en central punkt se hela parken. Parken är avgränsad enligt so-
ciotopkartan inklusive eventuell anslutande gata som konstituerar430 parken. 
Besökarna delades in i fyra kategorier: 
 

1. Vuxen eller ungdom (>12 år) i vistelse (vilar eller utför någon aktivitet på platsen) 
2. Barn (1-12 år) i vistelse (vilar eller utför någon aktivitet på platsen) 
3. Person (barn, ungdom eller vuxen) i rörelse på väg igenom  
4. Person (barn, ungdom eller vuxen) i rörelse på väg förbi platsen 

 
Delningen i vistelse och rörelse härrör i grunden från Space syntax-
forskningens modell att kategorisera aktiviteter i rummet. För att täcka in plat-
sens tids- och klimatdynamik genomfördes 32 besök per plats enligt dessa in-
tervall: 
 

• 4 dagar: 2 vardagar och 2 helgdagar 
• 4 tider: 8-10 (morgon), 11-13 (lunch), 14-16 (eftermiddag) och 17-19 (kväll) 
• 2 väderlekar: klart/sol och moln/regn 

 
Detta innebär 256 platsbesök för åtta parker. Tanken var att dessa skulle göras 
under en och samma årstid, och för att vara heltäckande skulle dessa göras om 
för samtliga årstider. Av tidsekonomiska skäl gick detta inte att genomföra utan 
endast en vårstudie genomfördes. Årstidsvariationerna är dock sannolikt mind-
re platsberoende än dagstids- och veckovariationerna, när det gäller likartade 
kvartersparker av detta slag.431      

                                                 
430 Detta är ett begrepp från Space syntax-terminologin som innebär att parken har fysisk och visuell 
kontakt med gatan. Man talar om att en gata är väl konstituerad då den flankeras av hus som också har 
många entréer. 
431 Vid platsbesöken genomfördes även observationer av platsens användning, och då främst av personer 
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Samtliga observationer finns redovisade i bilaga 2. Här är en sammanställning.  

 

 
Vistel-

se/Rörels
e 

Vistelse 
vuxen 

Vistelse Rörelse 
inom 

Rörelse PLATS Vuxen/BarnVuxna+barn Inom+runt 

Tegnérlunden 251 293 5,98 89 168 1,74 

Spökparken 42 44 21,00 11 74 0,59 

Karlaplan 204 261 3,58 168 716 0,36 
Hedvig Eleonora 
kyrka 65 68 21,67 24 311 0,22 

Observatorie-
lundens damm 518 621 5,03 112 384 1,62 

Beckahagspar-
ken 6 19 0,46 51 51 0,37 

Bandängen 151 777 0,24 158 158 4,92 

Reflexen 32 70 0,84 155 155 0,45 

Rågdalen 37 240 0,18 182 182 1,32 

Sansiro 11 16 2,2 9 9 1,78 

Låsfjädern 19 38 1,00 55 55 0,69 

 
Fig. Sammanlagt antal besökare för observationstillfällena. 

Analys och slutsatser 

Det är intressant att studera parkkaraktäristiken som relationen mellan antal i 
vistelse och antal i rörelse. Man skulle kunna tro att det är mer ”spring” i inner-
stadsparkerna, men det går inte att se någon sådan tendens. Däremot är be-
sökstrycket totalt sett högre i innerstaden. Hur mängden besökare beror av en 
kombination av befolkningstäthet, tillgänglighet och attraktivitet undersöks i 
GIS-analyser längre fram. 
 
Det är påtagligt hur mycket mer vuxna det är i stenstadsparkerna, även räknat 
antal vuxna per barn. Den stora barndominansen i 50-talsparkerna skulle kun-
na hänföras till den barnmedvetna efterkrigsplaneringen. Observatorielundens 
damm, som är den enda av stenstadsparkerna som har en riktig lekplats, har 
ändock en hel del barn. Bandängen har ändå det sexdubbla och här går det 
drygt fem barn på varje vuxen. Extremfallen är Hedvig Eleonora kyrkogård 
och Spökparken där det knappt finns några barn, och Rågdalen där det finns 
relativt få vuxna.  
 
En rätt tänkvärd korrelation hittades mellan antal i vistelse (barn och vuxna) 
och antalet bruksvärden, d.v.s. mellan stannande besökare och attraktivitet. Det 
anmärkningsvärda är att korrelation och signifikans fanns för stenstadsparker-
na (R2=0,83, p=0,03), men inte för 50-talsparkerna (R2=0,05, p=0,686).  
 

                                                                                                                            
i ”vistelse”. Dessa observationer noterades och jämfördes med sociotopkartan. Anders Sandbergs iaktta-
gelser, anteckningar och reflexioner i fält har varit mycket värdefulla för det kommande GIS-
analysarbetet. 
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En förklaring till detta skulle kunna vara att stenstadsparkerna har funnits läng-
re och efter hand utformats i enlighet med behov och efterfrågan. Intressantare 
är vad som kan tänkas ha varit drivande i denna process. Det är helt rimligt att 
anta, i ljuset av GIS-analyserna som redovisas längre fram, att stenstadsparker-
na har kunnat utvecklas och framförallt ianspråktas tack vare sitt läge och sin 
integrering i stadsstrukturen. I stenstadens struktur är det både nära och lätt att 
hitta parkerna, vilket gör det lätt att använda dem, vilket i sin tur gör att de lätt 
hamnar i människors medvetande. Med ett annat språkbruk kan man säga att 
stenstaden är relativt bra på att marknadsföra sina parker, vilket gör att de kan 
användas för sin fulla potential. Parkernas rumsliga integration, deras tillgäng-
lighet, skulle kunna förklara detta resultat. 

R2 = 0,8336

0

1

2

3

4

5

6

7

0 100 200 300 400 500 600 700

R2 = 0,0451

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

  
 
Fig. Korrelation mellan antal besökare i vistelse och antal bruksvärden för stenstadsparkerna (vänster) och 50-
talsparkerna.(höger) 
 

Rörelseräkningar 

Inom ett gemensamt forskningsprojekt med Lars Marcus, som syftar till att 
undersöka nya rumsbeskrivningar av staden, genomfördes räkningar av gång-
flödet i analysområdena Södermalm och Högdalen. Gångflödesräkningarna 
genomfördes enligt den modell som brukar användas inom Space syntax-
forskningen.432 Räkningarna genomfördes vid 28 punkter i Södermalm och 41 
punkter i Högdalen. 433 Observationspunkterna var fördelade både på gångstråk 
i park, grönstråk och på gata. Vid observationspunkterna (gates) räknades hur 
många som passerade, i båda riktningarna, under fem minuter. Denna observa-
tion utfördes fem gånger per dag, varannan timme mellan 8 och 17, under två 
dagar. Följaktligen observerades varje punkt sammanlagt 50 minuter under 
dessa två dagar. Första dagen hade ett bra uteväder, med sol och 10-15 C, 
andra dagen hade moln, regn och 5-10 C. Södermalmsobservationerna jämför-
des med tidigare observationer av Marcus (2000), och de stämde väl överens. 
 

                                                 
432 Hillier 1996 
433 Observationerna utfördes av Lars Marcus, Alexander Ståhle, Gustaf Karlöf, Nils Berg, Hanna Wijk-
ström, Lisen Rylander, Erika Alexandersson och Daniel Koch 
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I kartorna syns tydligt att Södermalm har flera nyanser av rörelsemängd, från 
Götgatan till Bjurholmsplan. I Högdalen är det mycket folk kring tunnelbanan 
och Högdalsgången, men resten av området har mycket lägre flöden. Dessa 
flöden korreleras med olika GIS-analyser längre fram.    

 
 
Fig. Punkter för rörelseobservation i Södermalm (vänster) och Högdalen (höger). Punktens storlek indikerar det 
observerade medelflödet. 

TEMO:s miljöenkät 2001 

På uppdrag av Miljöförvaltningen i Stockholms stad utförde TEMO 2001 en 
enkät om hur ”Stockholmarna upplever sin stad”.434 8740 enkäter skickades ut 
till invånare inom Stockholm stad. Svarsfrekvensen var relativt låg: 54 %. För 
att jämföra stadsdelsområden ligger felmarginalen på +-4-9 %. I enkäten fanns 
frågan med ”Känner du brist på parker och naturområden i närheten av Din bostad?” (s. 
19). Denna fråga har brutits ur med hjälp av TEMO:s enkätdatabas för de ana-
lysområden jag arbetat med.435  
 

 
 

 % svaran-
de av 

boende 

Statistisk 
säkerhet 

 % som ej 
känner brist 

 
Stadsdelsområde 

Antal 
svar 

Norrmalm 279 0,45 +-5,1 81 (76-86) 
Östermalm 270 0,45 +-2,8 95 (92-98) 
Maria-Gamla stan 243 0,38 +-4,5 87 (82-92) 
Katarina-Sofia 263 0,63 +-5,5 77 (71-83) 
Enskede-Årsta 261 0,56 +-5,8 72 (66-78) 
Vantör 289 0,83 +-6,2 63 (57-69) 
Rinkeby 160 1,00 +-9,2 72 (63-81) 
Skarpnäck 260 0,65 +-4,5 88 (83-93) 
 2025    

 
Fig.. Antal svar, andel svarande av totalbefolkningen, statistisk säkerhet (se bilaga 1) samt svar på frågan 
”Känner Du brist på parker och naturområden i närheten av Din bostad?” där siffran anger andel i procent 
som angett att de inte känner någon brist. I parentesen står det statistiskt säkra intervallet.  

 

                                                 
434 Stockholms stad 2001c
435 Detta möjliggjordes då enkäterna var kodade med postnummer. 
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Analysområde 

Antal 
svar 

 % svaran-
de av 

boende 

Statistisk 
säkerhet 

 % som ej 
känner brist 

Norrmalm 110 0,48 +-8,7 79 (70-87) 
Östermalm 100 0,47 +-4,4 96 (92-100) 
Södermalm 179 0,66 +-8,7 79 (70-87) 
Skarpnäck 44 0,56 +-13,0 86 (73-99) 
Årsta 79 0,92 +-8,2 89 (81-97) 
Högdalen 81 0,89 +-11,0 67 (56-78) 
Rågsved 49 0,55 +-13,0 74 (61-87) 
Gamla Enskede 24 0,61 +-16,7 67 (50-84) 
Stureby 34 1,28 +-17,4 68 (51-85) 
Örby 47 1,66 +-17,9 60 (42-88) 
 747    

 
Fig.. Antal svar, andel svarande av totalbefolkningen, statistisk säkerhet (se bilaga 1) samt svar på frågan 
”Känner Du brist på parker och naturområden i närheten av Din bostad?” där siffran anger andel i procent 
som angett att de inte känner någon brist. I parentesen står det statistiskt säkra intervallet. 

Det var när jag såg resultaten som redovisas i tabellen som min forskningsfråga 
verkligen ställdes på sin spets. Det verkar som om vissa innerstadsstadsdelar 
upplever sig ha bättre tillgång än många ”gröna miljonprogramsstadsdelar”. 
Hur kan det komma sig? Även om man kan ha många invändningar mot enkät-
frågan, mot underlaget, mot den statistiska säkerheten, så väcker ändå dess 
resultat en rad följdfrågor om park- och friyteplaneringens teoretiska och empi-
riska fundament. Hur fungerar egentligen de konventionella måtten och nor-
merna? För vem? Till vad? o.s.v. Enkätfrågans problematik bör dock först ut-
redas innan vi kan dra slutsatser.   

Enkätfrågans problematik 

Vi kan se att det finns en mängd möjliga invändningar mot enkätfrågans ut-
formning och resultat. En invändning mot enkätfrågan kan vara att de som bor 
i innerstaden förväntar sig inte ha grönområden i samma utsträckning som de 
som bor i ytterstaden. ”Innerstadsborna är nöjda med mindre.” Å andra sidan 
kan man ha uppfattningen om att många förortsområden ”har park överallt”, 
så då är det väl konstigt att de som bor där upplever brist. Någon kanske då 
menar att frasen ”parker och naturområden” förstås helt olika av ytterstadsbon 
och innerstadsbon. I ”miljonprogramsområdena” bor det också många med 
utländsk bakgrund. Hur har de uppfattat frågan och hur skiljer sig deras syn på 
”natur och grönt”? 
 
Nästa invändning: Om man frågar någon om hon/han känner brist så ligger 
det i frågans natur att det handlar om ”hur dåligt” något är, inte ”hur bra”. Om 
man frågar någon som har en tuff livssituation436 i övrigt, finns det en möjlig-
het att denna person kommer att svara mer pessimistiskt eller negativt på frå-
gan. Svaren från ”miljonprogramsområdena” skulle, fördomsfullt, kunna av-
färdas som missnöjesyttringar. Då kan man fråga sig om incitamenten för in-
nerstadsborna att överdriva bristerna är mindre. Det visar sig att innerstads-

                                                 
436 Detta kan förstås som låga inkomst- och utbildningsnivåer, högre grad av socialbidragstagande,  lägre 
grad av valdeltagande (www.stockholm.se/usk). 
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borna har ett lika om inte större intresse av att vistas i grönområden437 så där-
för borde de verkligen ha orsak att till att underdriva sin parktillgång, överdriva 
bristen, för att hindra förtätning.438 Att NIMBY-effekten är starkare i innersta-
den bekräftas också i USK:s undersökning.439 De senare invändningarna är s.k. 
freerider-problem.  
 
Nämnda invändningar är emellertid alla hypotetiska. Om man går till forsk-
ningen så finns det inga entydiga resultat om att efterfrågan skulle skilja mellan 
förortsbor och innerstadsbor, miljonprogram eller stenstad, i Sverige, det me-
nar jag att Grahn och Stigsdotter har visat.440 Att grönska och grönområden är 
viktigt för boende är bevisat i många studier441 men, huruvida tillgången på 
parker och natur avgör var man faktiskt bor är mindre utrett. Många har dess-
utom inte möjlighet att välja bostadsområde, av sociala, kulturella eller ekono-
miska skäl. Min slutsats är att enkätfrågan är tillräckligt väl underbyggd, och 
helt rimlig med hänsyn till samtida forskning, för att vara ett faktaunderlag om 
upplevd grönområdestillgång. Om enkätsvaren korrelerar med vissa mått och 
GIS-analyser (vilket de visar sig göra) så borde detta åtminstone vara grund för 
en viktig diskussion.   

Svarsfrekvens, representativitet och statistisk säkerhet 

TEMO har utfört en bortfallsanalys och kommit fram till att det relativt höga 
bortfallet inte på något avgörande sätt snedvrider resultatbilden. TEMO anser 
att undersökningen ”sannolikt ger en rättvisande bild av de olika förhållandena 
i de undersökta stadsdelsområdena”.442  
 
När det gäller närmare studier av analysområdena kan t.ex. 24 enkäter för om-
rådet i Gamla Enskede tyckas lite. Bedömning av enkätens statistiska säkerhet 
har gjorts utifrån TEMO:s stickprovstabell, bilaga 1. Det sanna procenttalet 
ligger med 95 % sannolikhet inom intervallet +/- det antal procentenheter som 
anges i tabellen. För analysområdet Östermalm betyder det att med 95 % san-
nolikhet känner 92-100 % av Östermalmsborna inte brist på parker och natur-
områden, för Enskedeborna är spannet betydligt större nämligen 50-82 %. 
Detta måste beaktas vid tolkningar av fortsatt analysarbete. 

Resultatens skillnader och likheter 

Vi börjar med en jämförelse av stadsdelsområdesnivån. Är det en betydande 
skillnad mellan Östermalms 95 % eller Maria-Gamla stans 87 % och Vantörs 
63 % eller Rinkebys 72 %? Trots att stadsdelsområdenas heterogenitet så borde 
denna svarsbild vara förbryllande för stadsplaneraren såväl som för lekmannen. 

                                                 
437 USK 2002, s. 21 
438 När det gäller just Östermalm kan tänkas att man här inte är särskilt orolig för förtätning då de flesta 
parkerna har mycket starkt formellt skydd som antingen ”riksintresse för kulturminnesvärden” eller 
”nationalstadspark”.  
439 USK 2002 Figur s 58. 
440 Grahn & Stigsdotter 2003, s. 12 
441 Se t.ex. Grahn 1992, Berglund 1996, Berglund & Jergeby 1998 
442 Se Stockholms stad 2001c s. 6. 
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I innerstaden finns inte bara jobb, service och kultur. Här finns tydligen också 
parker och natur, enkelt sagt. Hur kan det då till och med vara större upplevd 
tillgång i ”stenstaden” än i de ”gröna” förorterna som planerades som ”hus-i-
park”? Zoomar vi in på analysområdesnivå så ser vi att skillnaderna förskjuts 
men att de också består. Östermalms analysområde får t.ex. 96 % och Högda-
len 67 %.  
 
Man kan tycka att det skulle vara anmärkningsvärt om nivån var ungefär den-
samma men nu är skillnaden rent av till stenstadens fördel, särskilt för Öster-
malm. TEMO menar kort att detta kan förklaras av ”närheten till National-
stadsparken” 443, och det är troligt att den har stor betydelse, på samma sätt 
som Årstaskogen lyfter Årstas svarsbild och Nackareservatet lyfter Skarpnäcks. 
Men, exakt hur? Det måste ändå anses anmärkningsvärt att Norrmalm och 
Södermalm kommer så pass högt, och att villastäderna och Högdalen och Råg-
sved, med Rågsveds friområde, hamnar så pass lågt.  
  
Förväntningar kan inte vara enda förklaringen., för då skulle det inte vara sådan 
skillnad mellan olika ’gröna’ förortsområden och mellan innerstadsområdena. 
Dessutom visar både USK och min annonsundersökning som jag redogör för 
nedan, att vare sig man bor i ytterstad eller innerstad, lamellhusbebyggelse eller 
småhusbebyggelse, så är parker och natur mycket värdefullt och något man 
ofta besöker. Jag menar att förklaringar måste sökas i mer detaljerade studier av 
grönområdenas tillgänglighet och bruksvärden. 

USK:s serviceenkät 2002 

Stockholms gatu- och fastighetskontor lät Utrednings- och statistikkontoret 
(USK) göra en enkät om situationen och servicen i stadsdelsområdena. 300 
enkäter skickades ut i varje område. Svarsfrekvensen var 73 %. I USK:s rap-
port (2002) görs även en jämförelse med en liknande undersökning från 1996 
och 1999. Jag har här valt att plocka ut några av de mer intressanta resultaten, 
med fokus på mina analysområden, Norrmalm, Östermalm, Maria-Gamla stan, 
Katarina-Sofia, Enskede-Årsta, Vantör och Skarpnäck. Det ska poängteras att 
vissa stadsdelsområden är mycket heterogena stadsstrukturer och blandningar 
av stadstyper, vilket gör det svårt att dra alltför långtgående slutsatser. När det 
gäller de ovan nämnda så är Enskede-Årsta och Skarpnäck särskilt problema-
tiska statistiskt sett, även Vantör och Östermalm är heterogena men där bor 
huvuddelen av befolkningen i en liknande sorts bebyggelse. 
 

                                                 
443 Som uppväxt på Östermalm och tidigare anställd tjänsteman på Östermalms stadsdelsförvaltning för 
att göra en parkplan, vet jag att vardagsbesökstrycket (tyvärr finns inga riktiga besöksräkningar) och den 
allmänna kännedomen om Södra Djurgårdens friytor är många gånger högre än Norra Djurgårdens. 
Trots att fågelavståndet till parkområdena är någorlunda lika för de boende.  

 130 



 
Från ett parkplaneringsperspektiv är frågan om utnyttjandefrekvens mest in-
tressant. De flitigaste parkbesökarna återfinns enligt undersökningen anmärk-
ningsvärt nog i innerstadens stadsdelsområden.444 Högst ligger Östermalm med 
69 % och Maria-Gamla-stan med 61 % som besöker parker ”någon gång per 
vecka” eller ”dagligen”. Vantör ligger på 43 %, och Rinkeby, ett renodlad mil-
jonprogramsområde, på 38 %. Det kan tyckas anmärkningsvärt att de ”gröna” 
förorterna inbäddade i parker har färre grönområdesbesök än ”stenstaden”.  

 
 Någon gång i veckan Dagligen Minst någon gång i 

veckan (summa) 
Norrmalm 
 48 7 55 

Östermalm 
 43 26 69 

Katarina-Sofia 
 31 14 45 

Maria-Gamla stan 
 45 16 61 

Enskede-Årsta 
 35 18 53 

Skarpnäck 
 35 10 45 

Vantör 
 29 14 43 

 
Tabell. Andel av boende som besöker ”favoritpark” eller ”favoritnaturområde” någon gång i veckan, dagligen 
eller minst någon gång i veckan. (USK 2002, från figur på s..21) 
 

 
Om man tittar på orsakerna till att man vistas i sin ”favoritpark” i stadsdelen så 
är promenader den vanligaste orsaken, vilket inte skiljer sig mycket mellan om-
rådena.445 En intressant skillnad föreligger dock mellan ”picknick/se folk” och 
”ute med barn”. På Östermalm är det nästan dubbelt så vanligt att man är ute 
för ”picknick” än att man är ”ute med barnen”. I Vantör är det tvärtom. Att 
miljonprogrammets friytestruktur planerats mer barnanpassat syns således även 
i dessa siffror. Stenstaden planerades med vuxnas mått.  
 
Av de populäraste grönområdena kommer de stora ytorna högst: Djurgården 
på Östermalm, Hagaparken på Norrmalm, Tantolunden i Maria-Gamla stan, 
Vita Bergen i Katarina-Sofia, Årstaskogen i Årsta, Nackareservatet i Skarpnäck 
och Bandängen i Vantör. Slutsatsen av detta måste vara att stora områden pro-
ducerar en sammanlagd mångfald av värden som är attraktiv i sig.  

Textanalys av bostadsannonser  

En enklare textanalys genomfördes på samtliga bostadsannonser i en slump-
mässigt utvald bostadsannonsbilaga, DN Bostad 8/5 2004. Annonserna dela-
des in i tre grova bebyggelsekategorier: kvartersbebyggelse (innefattar inner-
stadskvarter och nya stadsenklaver), lamell/punkthusbebyggelse (innefattar 
funktionalistisk och modernistisk bebyggelse) och småhusbebyggelse (innefat-
tar villor, trädgårdsstad och radhus). Bebyggelsetyp gick relativt lätt att be-

                                                 
444 USK 2002 Figur s. 21 
445 USK 2002 Figur s. 22 
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stämma genom att varje annons hade en bild och/eller en adress i Stockholm.  
 
Syftet var att se huruvida utemiljö (i konkurrens med boyta, rumsantal, inred-
ning, läge o.s.v.) användes som försäljningsargument och hur argument som 
”trädgård”, ”gård/innergård”, ”balkong”, ”nära/vid park/natur”, ”vat-
ten/sjöutsikt”, ”vid allmänning” fördelade sig och slutligen om utemiljöargu-
mentet var det tyngst vägande, d.v.s. huvudargumentet. Det senare bedömdes 
vara fallet om utemiljö hade stor vikt i annonsens rubrik eller i den första text-
raden i annonsen.  

Textanalys som metod 

Annonsen är en komprimerad noga utvald värdebild. Fördelen med att läsa 
annonser är att man snabbt får en bild av många aktörers relationer och deras 
värderingar.446 Representativiteten för aktörsmångfalden kan dock sägas vara 
en aning bristfällig då bilagan domineras något av tre större annonsörer.447 En 
textanalys av detta slag kan sägas ge en bild av ”marknaden”, som inte på 
samma sätt störs av t.ex. enkätundersökningars freerider-problem. Nackdelen är 
att annonser kan, och är tänkta att, användas för att försköna en situation. An-
nonsen är varken en ”objektiv” eller ”subjektiv” beskrivning av verkligheten 
utan ett marknadsstyrt uttryck, betingad av både förväntat och faktiskt utbud 
och efterfrågan. Det som till slut står i annonsen har således en komplex före-
tags- och samhällsekonomisk kontext. Därför bör slutsatser dras med försik-
tighet. Det som framkommit verkar i all sin enkelhet ändå vara principiellt in-
tressant och rimligt. Trots allt går det ju t.ex. inte att säga att det finns balkong, 
trädgård eller vattenutsikt om sådan inte finns. Mer oklart är kanske vad som 
egentligen menas med ”nära till park” eller ”precis vid naturområde”. Det som 
undersöks här är primärt vilka begrepp som använts.  
 

 
 

Bebyggelsetyp 
 %Inget 
argu-
ment 

 %Träd-
gård 

 
%Gård/
inner-
gård 

 %Bal-
kong 

 %Nära 
park eller 

natur 

 %Vat-
tenut-
sikt 

 %All-
män-
ning 

 %Hu-
vudar-
gument 

Antalet 
annon-

ser 

Kvarters 
bebyggelse 48,33 0,83 15 26,67 33,33 10,83 0 20 120 

Lamell/punkthus 
bebyggelse 27,27 3,35 3,83 41,15 21,53 7,66 0,48 11,96 209 

Småhus 
bebyggelse 23,08 39,64 0,59 0 28,4 8,28 8,28 17,75 169 

Alla  
bebyggelsety-
per 

30,92 15,06 5,42 23,69 26,71 8,64 3,012 15,86 498 

 
Fig. Resultat av en textanalys av 498 bostadsannonser i bilagan DN Bostad 8/5 2004. 

Diskuterande analys  

Det går att från denna enkla undersökning hävda att utemiljö torde vara en 
avgörande del i bostadsannonsmarknadens retorik och värderingar. Ca 69 % av 
                                                 
446 498 annonser får ändå sägas vara ett relativt stort antal.  
447 Föreningssparbankens fastighetsbyrå, Erik Olsson Fastighetsförmedling AB och Notar 
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annonserna nämner någon slags utemiljö som argument, och hela 16 % har 
utemiljö som huvudargument. Tittar man på skillnaden mellan bebyggelsetyper 
är resultaten inte särskilt överraskande. Trädgård är nästan bara viktiga för 
småhus. Innergård och balkong är viktigare i kvartersbebyggelse. Att balkong 
verkar vara allra viktigast i lamell/punkthusbebyggelse kan dels bero på att här 
är det vanligare med balkonger och dels att denna bebyggelse framförallt plane-
rats som ”hus-i-park”, d.v.s. som utsiktshus. I vilken grad detta resultat kan 
bero på bristande utemiljö i övrigt går endast att spekulera i, men det kan ju 
också vara möjligt.  
 
Ett intressant resultat kan ändå sägas vara att närhet till park och natur samt 
sjö- och vattenutsikt verkar ha samma vikt i alla bebyggelsetyper (22-33 % resp. 
8-11 %). Jag hävdar att resultat kan avfärda uppfattningen om att de som bor i 
tät innerstad eller i villa inte är intresserade av parker och natur för att de, i det 
tidigare fallet prioriterar ”stadsliv” och service, och i det senare fallet har en 
egen grönyta (trädgård). Något förvånande kan sägas vara att vatten- och sjöut-
sikt inte nämns oftare. Detta kan mycket väl bero på att det finns få bostäder 
som har denna kvalitet. Slutligen är det värt att notera att det finns annonser 
som nämner att tomten ligger vid allmänning.448   
 
Denna form av undersökning skulle kunna utvecklas till att undersöka huruvi-
da argumentationen i annonserna kan korrelera med t.ex. parktillgångsanalyser. 
Det är fullt möjligt eftersom varje annons har en adress. Det har inte gjorts i 
denna avhandling.  

GIS och databaser  
I detta kapitel redovisas den geografiska information, i form av databaser, som 
är underlaget för GIS-analyserna. Det är olika friytestatistik (biotopkarta, socio-
topkarta, kommunens park- och naturmark), axialkarta, trafikstatistik, entré-
punkter (fastigheter och offentliga sociotoper) och fastighetsstatistik (befolk-
ning, barn, BTA). Sist redovisas de GIS-applikationer som utgör analysredskap 
för beräkningar och kartframställning. 
 
GIS, geografiska informationssystem, används för att hantera stora mängder 
geografiska data och statistik. Inom SAMS har man utrett styrkor och svaghe-
ter med att använda GIS i planeringen.449 Styrkor är ”ökade möjligheter till 
analys; kostnadseffektiva uppdateringar; kan ge resultat som inte går att ta fram 
manuellt; möjlighet att illustrera komplexa samband i pedagogiska illustratio-
ner; kan med relativt små insatser hantera ett stort antal indikatorer; ett i läng-
den effektivt sätt att beräkna avancerade indikatorer.” Svagheter är ”Bristen på 
god GIS-kompetens i organisationen; bristen på blandkompetenser inom pla-
                                                 
448 Detta bekräftar Geoghegans (2002) och Smith et al:s (2002) studier om att fastighetsvärdet är högre 
för tomter vid skyddad friyta, och markanvändning. Även kulturmiljöskydd torde ha samma effekt, som 
t.ex. naturreservat eller allmänplats i detaljplan.. 
449 Boverket & Naturvårdsverket 2000a s. 71 

 133



nering; miljövård och GIS; prissättningen på geografiska databaser; tillgänglig-
het på indata för fysisk planering och miljöarbete; indikatorberäkningarna blir 
ofta komplexa då de beräknas i GIS.” Man ser dock hoppfullt på GIS framtid 
och dess möjligheter att bli mer användaranpassat. GIS-analyserna i denna 
avhandling är exempel på både enkla och mer komplext sammansatta modeller.  

Undersökningens GIS 

För att kunna utföra de olika beräkningsmodellerna behövs ett sammansatt 
geografiskt informationssystem (GIS), som innehåller alla nödvändiga geogra-
fiska data. Det GIS jag arbetat med består principiellt av databärande ytor, axi-
allinjer och entrépunkter.  
 

 
 

 
 
Fig. Geografiskt informationssystem bestående av databärande ytor (fastigheter och friytor – här skrafferad), 
axiallinjer, och entrépunkter (fastighetsentréer – stora stjärnor, friyteentréer – små stjärnor). Kartbilden är ett 
urklipp över Klara kyrkogård med omgivning.  

De databärande ytorna är dels friytor (med t.ex. bruksvärdesstatistik), dels fas-
tigheter (med t.ex. befolkningsstatistik). Axiallinjerna utgör nätverket för gång-
trafik. Entrépunkterna som utgör länken mellan ytorna och linjerna är dels 
fastighetsentréer (adresspunkter), dels friyteentréer. Ytor, linjer och punkter 
knyts ihop till ett enhetligt GIS där tillgång och tillgänglighet (avstånd) kan 
beräknas. 
 
Bias i GIS:et utgör främst kopplingen mellan linjer och punkter. Punkterna är 
mycket noggrant lokaliserade, men axiallinjernas positionering är mindre exakt. 
Framförallt gäller det när punkterna ska kopplas till linjerna som det finns en 
trubbighet i systemet. Särskilt gäller det punkter som ligger i anslutning till lin-
jekorsningar. Det är då inte självklart till vilken axiallinje en adress i t.ex. en T-
korsning skall kopplas.450 En annan brist, trubbighet, i systemet är som nämnts 
friyteentréerna. I många parker kan man gå in lite var som helst. Observationer 
och erfarenheter visar att människor mycket sällan går på gräs- och naturytor 
för att komma in i friytorna. Hårdgjorda entréer och gångvägar används nästan 

                                                 
450 Place Syntax Tool väljer automatiskt den linje som är närmast.  
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uteslutande. I det stora hela torde dessa brister inte påverka de sammanlagda 
resultaten. Vad jag vet har ingen tidigare gjort ett så här omfattande och detal-
jerat friytesystem tidigare. Huvudorsaken till detta är att det inte tidigare har 
funnits så mycket detaljerad digitaliserad data och så kraftfulla GIS-
applikationer.  

Friytestatistik 

Friytor kan definieras på en mängd olika sätt. Det är i grunden friytedefinitio-
nen som avgör hur en friytekarta kommer att se ut, hur landskapet tolkas. Jag 
har i mina GIS-analyser använt alla de GIS-underlag för friytor som funnits 
tillgängliga för mina analysområden och den skalnivå som är relevant för min 
frågeställning. Eftersom sociotopkartan definierar friytorna från ett bruksvär-
desperspektiv har den fått avgjort störst utrymme i analysdelen.  

Husyta från Kartago 

Friyta avgörs på ett fundamentalt plan av den mark som inte är bebyggd. En 
allmän bild av utbredningen av uterummet i stort, friytan inklusive vägar, gator, 
spårområden etc. syns om man visar stadsbyggnadskontorets karta över hus-
ytor i kartsystemet Kartago.  
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Fig. Uterummet definierat av byggnadskropparna. 

Innerstadens täthet och struktur kan urskiljas tydligt, emedan småhusområdena 
knappt syns, p.g.a. av sin låga exploatering.  

Kommunens park- och naturmark  

Inom den kommunala park- och grönstrukturplaneringen finns en tendens att 
endast se den egna marken som en tillgång för allmänheten.451 Detta har bl.a. 
Lundgren-Alm påpekat i sin doktorsavhandling (2001). Det är en skillnad på 
den friyta som ägs och förvaltas av kommunen och den som används av all-
                                                 
451 Kartdatabasen är hämtas från Gatu- och fastighetskontorets GIS-system PARK. (Stockholms stad 
2004, karta) 
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mänheten. Kommunens park- och naturmark är emellertid högst intressant att 
mäta då den motsvarar en skattefinansierad samhällskostnad. Det är också 
denna mark som det politiska systemet har särskilt står rådighet över. Allmänt 
är parkmarken flera gånger dyrare att förvalta per kvadratmeter än naturmar-
ken.  
 
 

 
 

 
 
Karta. Kommunens parkmark (ljus) och naturmark (mörk). 

Kartorna visar hur oerhört stor skillnad det är på mängden kommunal grön-
mark i olika stadsområden. Innerstaden har lite, men i princip bara parkmark. 
Årsta har som Stureby och Örby, nästan bara naturmark. Gamla Enskede, 
Högdalen, Rågsved och Skarpnäck har ungefär lika mycket av varje, fast i helt 
olika strukturer. 
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Biotopkartan 

Inom friyteplaneringen har man talat allt mer om ”grönstruktur”, som ett sam-
lingsbegrepp för parker, natur, gårdar och ofta alla sorters gröna friytor. För att 
få fram de ytor som med en biologisk definition är ”grön” kan biotopkartor 
användas. Som i Stockholms biotopkarta452 finns här ofta en hög precision i 
definitionen av olika natur- och miljötyper. Biotopkartan kan sägas vara en 
naturvetenskaplig eller teknisk produkt som visar den ”ekologiska infrastruktu-
ren”.453    
 
 

 
 

 
Karta. Biotopkartan sorterad efter procent grönmark (0-10 %, 10-30 %, 30-50 %, 50-100 %, från ljust till 
mörkt). 

Innerstadens grönstruktur är tydligt fragmenterad och begränsad till sin ut-
                                                 
452 Stockholms stad. 2002, karta 
453 Löfvenhaft & Ihse 1998 
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bredning. Ytterstaden framstår i stora delar som ett ’grönt’ landskap, där små-
husområdena är i stort sett gröna. Grönmarksinslaget i lamellhusområdena är 
varierande. Årsta är mycket grönt, men stora delar av Högdalen och Rågsved 
framstår som relativt grå. Själva grönstrukturen är dock ofta sammanhängande 
i stråk.  

Sociotopkartan 

Sociotopkartans framställningsprocess har beskrivits i kapitlet Brukarunder-
sökningar. Det som återstår att beskriva är dess innehåll. Här finns två friyte-
beskrivningar. Den första är ”värdefulla friytor > 0,5 ha”. Dessa är allmänt 
tillgängliga och finns både på kommunens allmänna mark och på privat fastig-
hetsmark (t.ex. kyrkogårdar). Hädanefter kommer dessa kallas ’offentliga socioto-
per’. Varje offentlig sociotop har i sociotopkartan attribut för vilka bruksvärden 
den innehåller.  
 
Den andra sortens sociotop kallas i avhandlingen för ’privata sociotoper’, vilket 
syftar på övriga friytor på fastighetsmark, vilka principiellt bedöms vara otill-
gängliga för allmänheten, dels då de är avstängda för passage454 och dels på 
grund av territorialitet och revir455. Dessa ytor är också ofta mindre än 0,5 
ha.456 Det handlar om inner- och yttergårdar, villaträdgårdar m.m. Som vägled-
ning för karteringen användes Stockholms byggnadsordning och stadsbygg-
nadskaraktärer, och Johan Rådbergs Svenska Stadstyper457. Stadstyperna kom-
pletterar stadsbyggnadskaraktärerna då de är mer detaljerade. Genom friytestu-
dier av flygbilder kombinerade med observationer i fält gjordes följande indel-
ning.458  
a) Byggnadsordningen b) Rådberg 
 

Klass 1: <25 % privata sociotoper. 
a) Arbetsplatsområden, Verksamhetsområden, Stenstaden 
b) Stenstadskvarter med gårdshus 

Klass 2: 25–50 % privata sociotoper 
a) Miljonprogramsområden, Tunnelbanestad, 80-talsområden, Nyare stads-
förort. 
b) Reformkvarter (storgårdskvarter m m), Urbana lamellhuskvarter 

Klass 3: 50–75 % privata sociotoper 
a) Smalhusstad, Punkthus- och grannskapsområden, Tunnelbanestad. 
b) Urbana höghuskvarter, Radstående hus, slutna kvarter, Flerbostadsvillor, 
Friliggande lamellhus (3–4 vån), Låga punkthusgrupper 

Klass 4: >75 % privata sociotoper 
a) Villastad, Trädgårdsstad, Äldre radhusområden (1930–1960). 
b) Förindustriell stad (oregelbunden plan), Villastad (stora tomter) 

 

                                                 
454 Detta diskuterades i teoriavsnittet ’Tillgång (till) och tillgänglighet. 
455 Detta diskuterades i teoriavsnittet ’Tillgång (för) och tillhörighet. 
456 Med hänvisning till resonemanget i kapitlet Tillgång (för) och tillhörighet om Allemansrätten i staden. 
Här föreslogs en definition att friytor i bebyggelse som har en diameter mindre än 60-70 meter (< ca 0,3 
ha) bör räknas som privata. Utifrån Allemansrättens praxis för intrång.  
457 Rådberg & Friberg 1996 
458 Detta arbete har i huvudsak genomförts av Anders Sandberg. 
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Kompletterande observationer bekräftade indelningen, men gav också vissa 
korrigeringar i karteringen. Inslag av grönska, mängden användbara vistelseyta 
samt solvärden visade sig vara avgörande för friyteanvändningen. Detta inne-
bär att underbyggda gårdar, gårdar med stora kör- och parkeringsytor samt 
mörka och instängda gårdar bedömdes ha mindre tillgång och klassades där-
med ned. Inom en grupp kan det dock finnas en relativt stor variation vad gäll-
er såväl utformning som skötsel. Gränsfall studerades i fält särskilt noga och 
diskuterades. 
 
Begreppet värdefull friyta är här centralt. Det handlar således inte om alla fri-
ytor. Det handlar om de friytor som används, friytor med direkt bruksvärde. 
Skillnaden mellan de två friytebeskrivningarna är att den första, offentlig socio-
top, specificerar vilka friytor som är värdefulla för allmänheten och samman-
sättningen av bruksvärden. Den senare, privat sociotop, pekar bara ut vilka 
friytor som används och då i huvudsak av fastighetens invånare.  
 
I de empiriska undersökningarna i denna avhandling har sociotopkartans 27 
bruksvärdesbegrepp slagits samman i tio grupper för att lättare kunna hanteras 
i GIS-analyserna.  
 

 vatten (bad, vattenkontakt, badanläggning, båtliv) 
 aktivitet (bollspel, evenemang, torghandel, löpträning, ridning, skateåkning, skridsko, 

friidrott, golf) 
 folkliv 
 grön oas  
 lek (lekplats, naturlek, parklek, vattenlek) 
 naturupplevelser (skogskänsla, vild natur) 
 picknick  
 ro 
 utsikt 
 odling (odling, djurhållning, blomprakt) 

 
Sammanslagningen har gjorts efter en liknande princip som Berggren-Bärrings 
och Grahns använde för att gruppera och kategorisera parkegenskaper.459 Be-
grepp som är socialt eller kulturellt associerade samt ofta finns i samma friyta 
sorteras i samma grupp. 
 

                                                 
459 Berggren-Bärring & Grahn 1995 s. 84-119 
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Fig. Fastigheter med 0-100 % privata sociotoper (0-25 %, 25-50 %, 50-75 %, 75-100 %, från ljusgrå till 
mörkgrå) och offentliga sociotoper (raster), för fastigheter i ett utsnitt av innerstaden och söderort. Del av Stock-
holms sociotopkarta.

Det går att se tydliga samband mellan de andra friytekartorna och sociotopkar-
tan. Täthet och struktur ger sig till känna i privata och offentliga sociotoper. 
Sambandet är dock inte absolut, vilket inte har analyserats i detalj.  

Axialkarta 

Axiallinjerna i en axialkarta definierar var man kan gå och vad man kan se, som 
beskrivits i kapitlet Tillgång (till) och tillgänglighet. Lars Marcus har sedan 1997 
i sin forskning arbetat med karteringen av en axialkarta över Stockholm. Axial-
kartan har skapats utifrån flygbildsstudier och platsobservation. Principen för 
axialkartan är det minsta antalet axiallinjer som täcker in det offentliga ute-
rummet, för fotgängare. Det är naturligen något enklare att kartera innersta-
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dens raka gator och tydliga stadsstruktur. I parklandskap och i ytterstad, fram-
förallt i efterkrigsförorterna, är det något mer komplext. Principen har här varit 
att kartera parkvägar som gångstråk, men beakta vad som är reella siktlinjer. En 
kurvig gångväg över en stor flack gräsplan blir en linje, om man ser ’hela vä-
gen’. Uterummet i allmänt tillgängliga bostadsgårdar, som i t.ex. Högdalen, har 
karterats som del av det offentliga rörelserummet. Axialkartan utgör basen i 
alla tillgänglighets- och tillgångsanalyser som görs i denna avhandling.  
 
 

 
 

 
Karta. Axialkarta med planskilda korsningar, för ett utsnitt av innerstaden och söderort.

Det går redan utifrån axialkartan i sig att se skillnader mellan stadsstrukturerna 
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i olika områden. Den rutnätsliknande strukturen är tydlig i innerstaden. De 
huvudsakliga rörelsestråken går utanför men passerar de offentliga friytorna. 
Ett liknande ’nät’, om än mer deformerat, syns i småhusområdena. Lamellhus-
områdena har en helt annan uppbruten struktur med större slingor, men sam-
tidigt relativt olika inbördes. Här är det huvudsakliga rörelsesystemet dessutom 
lagt i friytestrukturen, i grönstråk, särskilt gäller detta Rågsved. I Högdalen och 
Årsta är det lika mycket gångstråk i park som på gata. I Skarpnäck är två struk-
turer överlagrade, dels ett storrutnät, och dels en slags organisk sammanhäng-
ande gårdsstruktur. I lamellhusstaden och i Skarpnäck går axiallinjerna, d.v.s. 
det offentliga rörelserummet, in på gårdarna. Byggnadernas entréer ligger i stor 
utsträckning också här.  

Trafikstatistik 

Trafikflöden och trafikreglering avgör i hög grad kvaliteten på stadens rörelse-
rum. För vuxna har övergångsställen med och utan trafiksignalsystem ansetts 
möjliga att passera, vilket har tagits hänsyn till vid karteringen av axialkartan. 
Trafikstatistiken har framförallt använts för att göra en ny axialkarta som tar 
hänsyn till barns möjligheter att hantera trafik.   

Trafikflöden 

Gatu- och fastighetskontorets karta över fordonstrafikflöden inom Stockholm 
stad har varit ett av underlagen för att definiera barns tillgänglighet till friytor-
na. 8000 fordon per dygn anses vara en barriär för barn. Detta beskrivs djupare 
i teorikapitlet.  
 
 

 
 

 
 
Fig. Trafikflödeskarta för Norrmalm (Stockholms stad 2000, karta)
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I innerstaden är det några huvudgator som utgör barriärer, emedan sådana i 
ytterstaden framförallt bildas av större vägar och trafikleder.   

30-zoner 

Gatu- och fastighetskontorets förslag till 30-zoner inom Stockholm stad har 
varit ett av underlagen för att definiera barns tillgänglighet till friytorna.460   
 
 

 
 

 
 
Fig. 30-zoner för Norrmalm. (Stockholms stad 2004c) 

I korthet kan man säga att 30-zoner i trafikintegrerade områden som innerstad 
och småhusområden i huvudsak handlar om att definiera huvudgator. I ytter-
stadens trafikseparerade områden finns det i stort redan en trafikdifferentierad 
miljö.  

Entrépunkter 

För att knyta samman axialkartan med fastigheter eller friytor behövs ett tydligt 
gränssnitt. Gränssnittet mellan rörelserum och vistelserum kallas inom Space 
syntax-forskningen för konstituering, och skapas av fastighetsentréer och friy-
teentréer.  

Fastighetsentréer 

Gränssnittet mellan gata och fastighet (byggnad) är entrén, vilket i allmänhet 
också är en adress. För adresspunkter, deras namn och läge, har Stadsbygg-
nadskontorets adressdatabas använts. Adresspunkten skulle också kunna an-
vändas som ’entré’ till fastighetens offentligt tillgängliga friytor utifrån. Nu har 
                                                 
460 Stockholms stad 2004c 
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jag resonerat så att fastighetens friyta i huvudsak är en privat angelägenhet, om 
den inte karterats som offentlig sociotop, vilket betyder att jag inte heller 
kommer att utnyttja fastighetsentrén på detta sätt.  

Friyteentréer 

De offentliga sociotoperna behöver således egna entréer. Dessa har karterats 
efter var axiallinjerna bryter de offentliga sociotoperna samt där det finns tydli-
ga entréer idag. När det gäller t.ex. park som omges av gator så är det ju så att 
parken går att gå in i var som helst. Entréer har då karterats dels där det finns 
naturliga ingångar., det är i praktiken mycket ovanligt att man använder andra 
ingångar än där det finns grusad eller hårdgjord gångväg, det visar omfattande 
observationer. Dels har entréerna karterats så att tillgängligheten från omgi-
vande adresspunkter inte blir skev. Av resultaten av tillgångsanalyserna att 
döma så går det inte att se att sociotopentréerna skulle utgöra en avgörande 
bias.    
 

 
 

 
 
Kartor. Fastighetsentréer (små punkter) och entréer till offentliga sociotoper (stora punkter).  

På kartorna ovan syns tydligt hur principerna för fastighetsentréplacering är 
fundamentalt olika mellan kvartersstaden och efterkrigsstaden. Norrmalms 
entréer gränsar rakt ut mot gatan, emedan Högdalens entréer konsekvent är 
vända inåt, med ingång från gården. I Rågsved och Årsta är systemet mer hete-
rogent och flytande i gränserna. Småhusområdena liknar innerstadens entré-
princip. Fastighetsentréns placering har uppenbarligen konsekvenser vid be-
räkning av tillgänglighet från adresspunkt via axiallinjesystemet. Entréer inifrån 
gård måste således ha en anslutande axiallinje, d.v.s. ansluta ett allmänt tillgäng-
ligt rörelsestråk.   

Fastighetsstatistik 

Statistik om befolkningsmängder och BTA (brutto våningsyta) kommer från 
USK:s fastighetsregister. Statistiken är daterad 2004. De data som används i 
GIS-analyserna är totalbefolkning (boende+arbetande), barn (0-12 år), och 
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BTA (brutto våningsyta).  
 
 

 
 

 
 
Fig. Exploateringstal.(BTA för fastigheten/fastighetsarea) för fastigheter i ett utsnitt av innerstaden och söder-
ort. 

Det går att tydligt urskilja de olika stadstypsgrupperna i kartan ovan. Den 
rumsliga tätheten är påtagligt jämn i innerstaden och småhusområdena. I la-
mellhusområdena är både fastighetsformerna och tätheterna mer disparata. 
Skarpnäck har en jämn täthet, men avgjort lägre än innerstaden.  

 146 



GIS-applikationer 

MapInfo461 är det program som använts för enklare områdesanalyser och kart-
framställning. MapInfo är också det moderprogram inom vilket applikationen 
Place Syntax Tool (PST) arbetar. PST är en helt ny applikation för tillgångs- 
och tillgänglighetsanalyser som utvecklades inom Lars Marcus och mitt gemen-
samma forskningsprojekt. För Space syntax-analyser har Ovation och Webmap 
använts. Applikationerna beskrivs översiktligt nedan. 

Place Syntax Tool 

Tillsammans med forskarkollegor på Arkitekturskolan, Lars Marcus och Daniel 
Koch har jag utformat ett GIS-verktyg som kan göra olika sorters tillgång- och 
tillgänglighetsberäkningar. Med hjälp av nio studenter vid Institutionen för 
numerisk analys och datalogi på KTH har GIS-applikationen Place Syntax 
Tool (PST) programmerats.462 Med PST kan man beräkna tillgång och tillgäng-
lighet från flera adresspunkter eller fastigheter. Nätverket konstitueras av axial-
linjer och planskilda korsningar. Det går dels att beräkna tillgänglig mängd, t.ex. 
friyteareal eller fastighetsbefolkning, inom en viss räckvidd, dels går det att 
mäta närmaste avstånd till en sorts friyta eller fastighet. Avstånd eller räckvidd 
kan mätas i antal axialsteg, gångavstånd eller fågelavstånd, samt som en kombi-
nation av axialsteg och gångavstånd, d.v.s. räckvidden slutar där någon av av-
ståndsmåtten slutar. PST torde vara unik som GIS-applikation då den hanterar 
axiallinjer och geografiska data.  

Webmap/Ovation 

Webmap463 är det webbaserade program som används för att göra olika Space 
syntax-analyser på axialkartor, t.ex. rumsintegrationsanalysen. Ovation är det 
program som kan göra Space syntax analyser av MapInfo-filer. Webmap och 
Ovation är utvecklade versioner av programmet Axman som togs fram vid 
Space Syntax Laboratory vid University Collage London.464 I mina analyser har 
jag använt både Webmap och Ovation. 

GIS-analys 1: Rumsintegrationsmått 
Med rumslig integration menas här ett rums närhet till alla andra rum i ett 
rumssystem. Detta space syntax-mått beskrevs i kapitlet ”Tillgång (till) och 
tillgänglighet”. De analyser som görs här tar utgångspunkt i analyser som Hilli-
er med flera (1984, 1996) inom den s.k. Space syntax-forskningen har utveck-
lat. Rumsintegration används för att synliggöra rumsstrukturen i sig, vanligtvis 
dess betydelse för besökstrycket på gator och i parker, men också grader av 
offentlighet eller orienterbarhet. Friytor som ligger rumsligt integrerat (ej 

                                                 
461 http://www.mapinfo.com    
462 I bilaga 3 finns användarmanual och systembeskrivning. Dessa finns även på: 
http://www.nada.kth.se/projects/prom03/pst   
463 http://bat.vr.ucl.ac.uk/webmap/  
464 http://www.spacesyntax.org/software/  
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segregerat) får relativt större del av stadens naturliga rörelsemönster (natural 
movement), mer offentlighet och de är sannolikt lättare att hitta. Integrationsbe-
räkningen är ett relativt mått, d.v.s. det mäter relationer, till skillnad från abso-
luta mått, som t.ex. befolkningstillgänglighetsmåtten, som mäter den absoluta 
mängden tillgänglig befolkning.  

Integrationsanalyser 

Kartorna över analysområdena nedan visar global integration (dij=n, där n är 
maximalt djup i systemet) för axiallinjerna. 
 

 
Norrmalm   Östermalm 

 
Södermalm   Skarpnäck 
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Årsta   Högdalen 

 
Rågsved   Gamla Enskede 

 
Stureby   Örby 
 
Fig. Global integration (dij=-n) i analysområdena.Ju tjockare linje desto högre integration. 
 
Integrationskartorna visar tydligt likheten i innerstadskvarterens rutnätslika 
system. Integrationen är jämn och hög i områdena. De huvudgator som Gatu- 
och fastighetskontoret pekar ut i sina trafikplaner överensstämmer i stort med 
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de mest integrerade gatorna. Det område som numer i folkmun kallas SOFO 
(South of Folkungagatan, ett kultur- och nöjesintensivt område på Södermalm) 
syns särskilt integrerat. Parkerna har lägre värden inom sig (Observatorielun-
den är ett extremfall) medan axiallinjerna längs med de flesta parkerna är höga 
eftersom de ingår som en integrerad del i gatunätet. De flesta offentliga fri-
ytorna ’kopplar sig’ till de högst integrerade linjerna, den s.k. integrationskär-
nan, i innerstaden.  
 
I Skarpnäck har gatunätet hög integration men gårdsmiljöerna är segregerade, 
vilket på sitt sätt är likt Högdalen. Högdalens övergripande struktur är dock 
helt annorlunda då integrationskärnan här ligger runt stadsdelen inte inom. 
Parkerna ligger segregerat i båda områdena, även om t.ex. Bandängen ligger 
”mitt i” Högdalen, visar integrationskartan att den är segregerad och på så sätt 
utgör en barriär mellan Högdalen och Bandhagen. I Rågsved ligger integra-
tionskärnan visserligen centralt men med ett genomgående stråk och en ring. 
Här är parkstråken något mer integrerade för att de i högre grad utgör de vikti-
gaste gångstråken. Lamellhusområdenas vägsystem framstår som medvetet 
planerade trädstrukturer med några få centrala stråk och resten segregerat. 
Mycket få offentliga friytor kopplar sig till integrationskärnan. Ett visst undan-
tag utgör Årsta. Här bildar integrationskärnan några få större ringar, till vilka 
flera av parkstråken kopplar sig. Årsta torg är dock ett exempel på en friyta 
som medvetet segregerats från den högt integrerade Årstavägen. I både Örby 
och Stureby kopplar sig de offentliga grönområdena direkt till de mer integre-
rade stråken. Stureby framstår som mer likt Årsta, med några få stora ringar. 

Korrelation med gångtrafik 

Ett av de sätt med vilket man inom Space syntax har bevisat att integrations-
kartorna är giltiga har varit att korrelera dem med observationer för gångtrafik-
rörelser. Om vi nu tittar på korrelationen för global (dij=n) och lokal (dij=3) 
integration och rörelsemängden i analysområdena Södermalm och Högdalen så 
syns det tydligt att korrelationerna i Södermalm är höga och signifikanta. I 
Högdalen däremot är inte alls korrelationen lika hög.   
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Fig. Korrelation mellan global integration (dij=n) och gångflöden (antal passerande under observationstiden). 
Södermalm R2=0,685, p<0,001 (vänster) och Högdalen R2=0,246, p=0,02 (höger). 
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Skillnaderna i korrelation kan förklaras på många sätt. I den kommande analy-
sen 2 ”Besökstrycksmått” utreder jag vidare denna fråga. 
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Fig. Korrelation mellan lokal integration (dij=3) och gångflöden (antal passerande under observationstiden). 
Södermalm R2=0,646, p<0,001 (vänster) och Högdalen R2=0,0948, p=0,686 (höger). 

GIS-analys 2: Besökstrycksmått  
Det går i princip att mäta två sorters besökstryck, å ena sidan antalet som vistas 
på en plats, å andra sidan antalet som rör sig genom eller förbi platsen. I vistel-
seräkningarna konstaterade jag tidigare att det fanns en korrelation mellan anta-
let bruksvärden och antalet besökare i vistelse. Det är troligt att det finns be-
folkningstillgänglighetsmått som skulle kunna användas för att beräkna besöka-
re i vistelse, men det har inte prövats. Däremot har här en omfattande GIS-
analys genomförts av befolkningstillgänglighetsmått och antalet besökare i rö-
relse i hela det offentliga uterummet. Space syntax-forskningen har visat att det 
finns samband mellan rumsintegration och människor i rörelse i rutnätslika 
stadsstrukturer (deformed grids).465 Genom att mäta befolkningstillgänglighet med 
Place Syntax Tool har jag även funnit samband i mer uppbrutna (interrupted 
grids) strukturer som modernistiska förortsområden, där inte Space syntax hittat 
korrelationer.    

Fem måttyper, tio radier, femtio analyser 

Det jag undersöker här är om ett besökstrycksmått som tar hänsyn till både 
täthet och orienterbarhet (axiallinjerna) kan fånga besökstrycket i båda Söder-
malm och Högdalen, inte bara i friytorna, utan i hela det offentliga uterummet. 
Två analysområden valdes som forskningsobjekt, Södermalm och Högdalen. Fem 
olika mått prövades med tio olika radier (dij).  
 

1) Tillgänglig befolkning inom fågelavstånd (dij=100-1000 m) 
2) Tillgänglig befolkning inom gångavstånd (dij=100-1000 m) 

                                                 
465 Hillier et al 1993 
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3) Tillgänglig befolkning inom axialstegsavstånd (dij=1-10 steg)  
4) Tillgänglig BTA inom axialstegsavstånd (dij=1-10 steg) 
5) Rumsintegration med axialstegsavstånd (dij=1-9, n steg) 

 
De fyra första beräknades med PST och det sista med Webmap. Analyserna 
prövades också med olika stort omland, buffert, kring analysområdena, 700 
meter466 och 2500 meter467. Dessa femtio GIS-analyser468 korrelerades med de 
observerade rörelseräkningar i områdena som beskrivits tidigare. Det observe-
rade besökstrycket beskrivs som antalet passerande under de sammanlagt 50 
minuter som räknades under de två dagarna.  

Korrelationer och slutsatser  

Analysernas utföll i princip i fyra olika resultat: 1) rörelseprediktion, 2) av-
ståndsmått, 3) täthetskonfigration, 4) omlandseffekt, 

1) Rörelseprediktion 

Tittar man på korrelationen med befolkning eller BTA blir dock bilden en an-
nan.  
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Fig. Korrelation (y-axeln) mellan radier (x-axeln) och gångrörelseflödet för de olika måtten. (x-axeln: rumsintegration 
10=n, metrisk radie*100).Södermalm till vänster, Högdalen till höger.  
 
Diagrammen visar hur korrelationerna för olika mått ändras beroende på radi-
en (dij). Av mina analyser att döma kan jag konstatera att tillgänglig befolkning 
eller tillgänglig BTA, räknat med axiallinjer, korrelerar lika bra som rumsinteg-
rationsberäkningen (Space syntax) i kvartersstadsområdet Södermalm, men 
väsentligt mycket bättre i efterkrigsområdet Högdalen. Orsaken till detta torde 
vara att PST fångar Högdalens och dess omgivningars heterogena täthet. Även 
om korrelationerna för tillgänglig befolkning är generellt lägre i Högdalen jäm-
fört med Södermalm, så är den avsevärt högre än integrationsmåtten. Denna 
                                                 
466 Om man antar att 1000 meter är i princip en persons räckvidd (Hörnstens & Fredman 2003), och att 
fågelvägen är 25 % längre än gångvägen.  
467 Inom Space syntax-forskningen brukar man göra ett omland som motsvarar 30 minuters gångväg. 
2500 meter är mycket väl tilltaget för att säkra alla eventuella globala effekter. 
468 Med omlandstestet blir det 2x50, d.v.s. 100 analyser. 
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skillnad är intressant i sig.  
 
Ett stadslandskap, som Högdalen, där rumsstrukturen illa överensstämmer 
med rums- eller befolkningskonfigurationen har sannolikt många rörelser som 
inte stöds av rumssystemet. Här finns snarare ett attraktionsdrivet stadsliv (t.ex. 
med stort shoppingcentrum och tunnelbanestation), vilket torde vara fallen i 
många förorter.469 En tredje förklaring skulle vara att man lever ett mindre 
’rationellt’ stadsliv ute i förorten, där rörelserna mest är rekreativa, men det är 
inte bevisat. Analyserna pekar i vilket fall på områdenas fundamentala skillna-
der i stadsstruktur och planeringsdoktrin.  
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Fig. Korrelation mellan tillgänglig befolkning och observerat gångflöde för Södermalm, R2=0,682, p<0,001
(dij=3 axialsteg,) och Högdalen, R2=0,442, p<0,001 (dij=6 axialsteg,). Södermalm till vänster, Högdalen till 
höger. 

2) Axiallinjens betydelse  

Mina resultat visar att axiallinjen fångar stadens rörelsemönster avsevärt myck-
et bättre än de gängse metriska avståndsmåtten, gångavstånd och fågelavstånd. 
Det finns dock intressanta samband mellan axialstegsmåtten och gångvägsmåt-
ten. Det verkar t.ex. finnas någon slags gräns vid 300 meter på Södermalm, 
som i viss mån syns vid 3 axialsteg. Att gångavståndskorrelationen faller ansen-
ligt vid 400-500 meter, men axialstegskorrelationen bibehålls hög är intressant. 
I Högdalen finns det en slags korrelationstopp vid 6 axialsteg och 600 meter. 
En slutsats av detta är att gångtrafikrörelserna torde vara generellt kortare i 
Södermalm.     

3) Täthetskonfiguration  

Genom att jämföra Space syntax- och Place syntax-analyserna blir det möjligt 
att diskutera sambanden mellan rumskonfigurationen i sig och den spatiala 
distributionen av tätheter.470 Korrelationerna för rumsintegration är relativt 
hög och jämn i Södermalm, emedan korrelationerna för tillgänglig befolkning 

                                                 
469 Klasander 2001 s. 95 
470 Koch (2004) beskriver detta som att jämföra ”distribution of space” med ”distribution through spa-
ce”.  
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och tillgänglig BTA har två mindre toppar, en vid 3 axialsteg och en vid 8 axi-
alsteg. En möjlig förklaring är att boende lever och rör sig mer lokalt och före-
tagande verkar och attraherar mer ”globalt”. Detta måste dock analyseras dju-
pare för att bekräftas som hypotes. En slutsats av skillnaderna mellan korrela-
tionerna för befolkning och BTA är nog, som diskuterats tidigare i teorikapit-
len, att befolkningstätheter är mer exakta i kortsiktiga analyser, t.ex. prediktion 
av besökstrycket i dagsläget, medan rumstätheter som BTA är mer diffusa men 
generellt hållbara mått på lång sikt.   

4) Omlandseffekt 

Alla tillgångs- och tillgänglighetsanalyser kräver ett omland, kring det område 
man avser att studera. Inom denna undersökning analyserades betydelsen av 
omlandets storlek.  
 

 
 

 Besökstrycksmått Omland 700 meter Omland 2500 meter 

5) Rumsintegration dij=3 0,6458 0,6462 

5) Rumsintegration dij=n 0,6812 0,6858 

Tabellen ovan visar att skillnaderna i korrelation inte är så olika för olika om-
land. Den enda tydliga skillnaden syns för rumsintegration i Högdalen. Man 
skulle kunna hävda att omlandet inte behöver vara större än 700 meter, utan att 
få större fel. Att dra en sådan här generell slutsats kan emellertid ifrågasättas, 
framförallt p.g.a. den speciella rumsstruktur som råder kring områdena. Sö-
dermalm är i princip på en ö och är redan naturligt isolerad och Högdalen är 
också en slags ö, en egen spatial struktur, omringad av vägar, i ett större mycket 
spatialt heterogent förortslandskap. Man kan å andra sidan tycka att Söder-
malm skulle påverkas på grund av sitt låga medeldjup (mean depth), och att 
Högdalen skulle påverkas av omlandets storlek för just den heterogena rums-
strukturen i omlandet. Resultatet indikerar ändå att det kan vara möjligt, av 
karteringspraktiska skäl, att begränsa omlandet till åtminstone 1000 meter. De 
analyser och korrelationer som genomfördes har haft axial- och fastighetsun-
derlag med 2500 meters omland som underlag, för att säkra eventuell global 
effekt.  

3) Konf. bef. axial dij=3 0,6811 0,6823 

 
 
 
Söder- 
 
malm 
 
 3) Konf. bef. axial dij=10 0,5804 0,5857 

5) Rumsintegration dij=3 0,1424 0,0948 

5) Rumsintegration dij=n 0,1594 0,2467 

3) Konf. bef. axial dij=3 0,2589 0,2598 

 
 
 
Hög- 
 
dalen 

3) Konf. bef. axial dij=10 0,2392 0,1938 

Fig. Korrelation (R2-värde) mellan olika tillgänglighetsmått och rörelsemängd för olika omland till analysområ-
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GIS-analys 3: Friytetillgångsmått 
Här prövas och diskuteras gängse och nykonstruerade friytetillgångsmått för 
analysområdena. Dessa korreleras sedan med frågan ”Känner du brist på park 
och naturområden i närheten av din bostad” i TEMO:s enkätundersökning 
från 2001. Slutligen diskuteras stadsstrukturens betydelse för yteffektivitet. 

Parametrar och måttyper 

Med utgångspunkt från genomgången i kapitlet ’Teoretiskt ramverk för nya 
mått’ blir det uppenbart att det går att konstruera ett stort antal nya friytetill-
gångsmått som skulle kunna ha större precision och relevans, än gängse nor-
mer och mått. Jag avser i detta avsnitt att undersöka mått utifrån: 
 

 olika friytor: obebyggd mark, park/naturmark, biotop (grönytor) och sociotop 
(med olika bruksvärden). 

 olika värdemängd: antal kvm, antal bruksvärden, och antal kvm x antal vär-
den.  

 olika tillhörighet: offentliga och privata sociotoper 
 olika tillgänglighet: räckvidden avgränsas som metrisk fågelavstånd, metrisk 

gångavstånd, och axialt gångavstånd. Viktning av sociotoper beroende av met-
riskt gångavstånd och axialt gångavstånd prövas också. 

Måttyper 

De mått som prövas här, utgår ifrån den modell som presenterats i kapitlet 
Modeller för nya mått. Måtten kan delas in i fem grupper: 1) områdesfriyta, 2) 
områdesfriytetäthet, 3) topologisk friytenärhet, 4) topologisk friytetill-
gång och 5) topologisk friytetäthet. De första två kan sägas varar relativt 
gängse mått och normer. De tre sista, de topologiska analyserna, är sådana som 
vad jag vet på ett systematiskt sätt prövas för första gången i denna avhandling. 
Jag kommer att pröva måtten med utgångspunkt i brukartyp. De flesta analyser 
gäller ”all befolkning” (boende+arbetande), men några är avgränsade för barn 
(0-12 år). Här följer en redovisning av resultaten i de tio analysområdena.  

1) Områdesfriyta  

Områdesfriyta fångar mängden yta inom ett definierat område, oberoende av 
befolkningstäthet, och tillgänglighetsskillnader inom och kring området. Om-
land kan medräknas i området. Däremot finns alltid ’det geografiska områdets 
problem’ inbyggt i resonemangen nedan. Friytetyperna obebyggd mark, grön 
biotopyta, samt kommunens park- och naturmark representerar gängse defini-
tioner av friyta. Sociotopkartan används för att definiera bruksvärdesperspekti-
vet.   
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Olika områdesfriyta 

 

 

Analysområde 
Obe-
byggd 
mark 

Grön  
biotop-

yta 

Park- och 
natumark

Natur-
mark 

Offentlig 
sociotop 

Offentlig och 
privat socio-

top 

Privat socio-
top 

per fastighet 
Norrmalm 83,54 10,33 8,22 0,97 9,50 20,65 0,018 

Östermalm 81,43 7,28 4,37 0,00 10,34 22,25 0,017 

Södermalm 84,43 12,19 13,24 0,47 17,85 29,68 0,025 

Skarpnäck 92,89 48,77 47,71 18,90 41,27 53,84 0,126 

Årsta 93,68 52,46 32,42 21,83 20,88 49,81 0,134 

Högdalen 93,27 34,55 28,32 11,37 22,44 53,58 0,264 

Rågsved 94,72 38,65 31,87 17,23 19,42 46,76 0,244 
Gamla Enske- 95,66 66,42 27,43 13,58 19,22 64,92 0,048 

Stureby 96,06 58,75 9,80 6,57 6,48 71,04 0,072 

Örby 95,50 57,59 10,10 7,15 7,25 72,40 0,066 

 
Fig. Olika typer av områdesfriyta i hektar.  

 
I tabellen syns att den ’obebyggda marken’471 generellt är rätt hög. Många som 
ser den täta kvarterstaden framför sig kan nog inte tänka sig att mer än 80 % av 
marken är ’obebyggd’. Att de relativt täta lamellhusområdena och småhusom-
rådena båda har så mycket som 93-96 % är också anmärkningsvärt kan tyckas. 
Vid analys av biotopkartans grönmark, som innefattar all mark privat och of-
fentlig, blir det tydligt hur mycket småhusområdenas trädgårdar har av grönska. 
Lite intressant är att Gamla Enskede är ’grönare’ än de andra småhusområde-
na, trots att de andra är bara hälften så täta. Påfallande ’gröna’ är också Årsta 
och Skarpnäck, trots hög täthet.  
 
När det gäller kommunens park- och naturmark är det tydligt hur de plane-
ringsideologier som varit rådande när stadsdelarna byggts sett till att skapa of-
fentlig grönyta. Både mycket lågexploaterade Stureby och täta Östermalm har 
lite offentlig grönmark. Trädgårdsstads- och efterkrigsplaneringen har mång-
dubbelt mer. I en tid då det fanns stor tilltro till kommunens resurser och insti-
tutionellt förtroende tog man också på sig mycket att förvalta. Skillnaderna är 
stora även om man jämför mängden parkmark. Det finns knappt någon na-
turmark i kvarterstaden. I ytterstaden är andelen naturmark ungefär hälften. 
Områden som kanske upplevs som hus-i-natur, som t.ex. Årsta, har ändå mer 
parkmark än både Norrmalm och Östermalm.  
 

                                                 
471 mark som inte är byggnad enligt Kartago (Digpro Ab 2004), vilket innefattar alla gator och vägar m.m. 
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Fig. Parkmark (ljus), naturmark (mörk) och offentlig sociotop (raster). Rågsved, Högdalen, Örby, Stureby till 
vänster och Norrmalm, Östermalm, Södermalm till höger.  

När det gäller offentliga sociotoper så överensstämmer de i stort naturligen 
med park- och naturmarken. Skillnaderna är dock intressanta. I innerstadens 
kvartersstad är det mer mark som ansetts som offentlig sociotop än vad som är 
kommunens grönmark. I ytterstaden är det tvärtom. Detta kan dels förklaras 
med att det i innerstaden ingår mer kyrkogårdar, torg och kajytor. Å andra si-
dan finns fler bollplaner och idrottsytor i ytterstaden. Den främsta förklaringen 
är antagligen att innerstadsmarken är mer definierad och optimalt nyttjad. I 
ytterstaden finns mycket mer ’restytor’472, längs vägar och kring hus.  
 
Om man lägger till de ’privata sociotoperna’ blir likheten större med grön-
markstäckningen. I innerstaden är andelen offentlig och privat sociotop dock 
mer än dubbel så stor som grönytan, vilket torde bero på att mycket mark ut-
vecklats längre genom att hårdgöras. Årsta och Gamla Enskede har lika mycket 
sociotopfriyta och grönyta, vilket kan betyda att man här lyckats bibehålla det 
gröna, trots täthet och slitage, vilket man inte lyckats på samma sätt i Högdalen 
och Rågsved där det är samma täthet som Årsta. I Stureby och Örby har den 
stora andelen privat tomt gjort att man har haft frihet att ’exploatera’ och hård-
göra den egna tomten. Gamla Enskede har större andel skyddad offentlig 
grönyta och dessutom är trädgårdarna här skyddade och kontrollerade som 
”riksintresse för kulturminnesvården”473.  
 
Tittar man slutligen på arealen privat sociotop per fastighet kan den förklaras 
med en kombination av fastighetsstorlek och bebyggelsetäthet. De täta små 
innerstadsfastigheterna, med sina innergårdar, har avgjort minst areal. De 
mycket små men mycket glest bebyggda småhusfastigheterna har något mer. 
                                                 
472 Dessa kallas ibland även SLOAP (Spaces Left Over After Planning). 
473 Stockholms stad 2000 
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Skarpnäck och Årsta kommer sedan i en egen grupp, vilket kan förklaras med 
stora fastigheter. Ännu större fastigheter finns i Högdalen och Rågsved vilka 
har avgjort mest privat sociotop.  

Olika viktad områdesfriyta 

Dessa friytetillgångsmått innehåller olika viktningar och urval som gjorts ut-
ifrån offentliga sociotoper och deras bruksvärden i sociotopkartan. 
 

 

Analysområde 
Antal off. 
socioto-

per 

Bruks- 
värden 

Off. sociotop Off.+privat 
x bruksv. 

Offentlig 
grön oas 

Off. grön oas 
inom 1000 m 

Offent-
lig 

lekyta  x bruksv. 

Norrmalm 7 25 38,55 57,48 7,94 93,24 7,84 
Östermalm 9 21 23,42 43,73 8,66 131,69 2,75 
Södermalm 17 44 52,51 74,76 12,44 128,41 7,83 

10 31 135,48 159,46 36,55 395,19 Skarpnäck 24,04 
Årsta 11 32 69,73 155,01 19,18 206,65 20,40 
Högdalen 17 55 77,53 172,99 19,80 263,53 18,71 
Rågsved 13 32 46,77 126,91 15,46 205,98 17,41 
Gamla Enskede 7 20 70,72 249,84 18,30 212,74 18,92 
Stureby 3 9 17,25 275,18 5,75 252,41 5,75 
Örby 5 16 20,21 280,46 6,47 126,03 6,47 

 
Tabell. Olika typer av viktad områdesfriyta i hektar (från sociotopkartan).  

 
De två första kolumnerna i tabellen redovisar något slags mångfaldsmått eller 
valfrihetsmått, sett från ett brukarperspektiv. Sett i enskilda offentliga socioto-
per har Högdalen och Södermalm påtagligt fler än Norrmalm, Östermalm och 
småhusområdena. Om man räknar det sammanlagda antalet bruksvärden i om-
rådena så förskjuts inte balansen nämnvärt. Man skulle kunna tro att kvaliteten 
på ytterstadsfriytorna är lägre, men antalet bruksvärden per offentlig sociotop 
generellt pendlar mellan 2 och 3. Kvarterstaden är både lägst (2,3 för Öster-
malm) och högst (3,5 för Norrmalm).  
 
När man multiplicerar bruksvärdena med ytarealen, vilket är ett slags mått på 
mängden värdefull offentlig friyta, så förskjuts däremot balansen (kolumn 
tre474). Skarpnäck som hade nästan lika många bruksvärden som Rågsved visar 
sig ha nästan tre gånger så mycket värdefull friyta. Detta kan sägas vara ett mått 
på den omfattande parkanläggningens som gjorts i Skarpnäck. Östermalm, 
Stureby och Örby ligger fortfarande mycket lågt, men Gamla Enskede ligger på 
samma nivå som Årsta och Högdalen och har, t.o.m. passerat Södermalm som 
hade dubbelt som många bruksvärden. Gamla Enskede har således som Skarp-
näck en påkostad parkstruktur. Lägger man nu till de privata sociotoperna (ko-
lumn fyra475), gårdar och trädgårdar, så framstår tydligt de olika stadstypsgrup-
                                                 
474 Ytan för den offentliga sociotopen multipliceras med hur många bruksvärden den har.  
475 Ytan för den offentliga sociotopen multipliceras med hur många bruksvärden den har. Till detta läggs 
de privata sociotopernas yta som beräknas utifrån de fyra täthetsklasserna, genom att fastigheter som 
klassats 0-25% multipliceras med 0,125 x 1,  klassats 25-50% multipliceras med 0,375 x 2, klassats 50-75% 
multipliceras med 0,625 x 3, klassats 75-100% multipliceras med 87,5% x 4. Antagandet är således att ju 
större ytan är ju fler bruksvärden kan den innehålla. Detta resonemang är hämtat från Eva Kristensson 
avhandling om gårdars rymlighet (2003), även om hon inte uttryckligen beskriver hur detta kan kvantifie-
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perna, utom Skarpnäck som återigen (se spatiala och sociala data) mer liknar 
lamellhusområdena.  
 
Om man sorterar ut de offentliga sociotoper som används och upplevs som 
’gröna oaser’ (kolumn fem476), vilket i praktiken betyder de offentliga grönom-
rådena, och jämför dem med alla offentliga sociotoper så är grönområdena 
naturligen generellt mindre till ytan. Påtagligt är hur mycket offentliga grönom-
råden som Gamla Enskede har, lika mycket som lamellhusområdena. När man 
lägger till de ’gröna oaser’ som finns inom 1000 meters radie (fågelvägen) kring 
analysområdena så förskjuts förhållandena något. I innerstadskvarteren blir det 
mer som man kanske känner igen dem, Östermalm och Södermalm får klart 
mer än Norrmalm. Det är dock mindre än en tredjedel av värdet för Skarpnäck 
och knappt hälften av de övriga områdenas, förutom Örby som sticker ut som 
lika ’parkfattigt’ som innerstaden.  
 
Tittar man slutligen på offentliga lekområden (leksociotoper, kolumn sju477), så 
framstår innerstaden, samt Stureby och Örby som mycket fattigt. Skillnaden är 
att villaområdena har egna trädgårdar för lek, medan många av innerstadskvar-
teren har mörka hårdgjorda innergårdar. De övriga områdena, som är relativt 
lika, har mellan två och åtta gånger så mycket av offentliga lekområden. Jämfö-
relserna här är på sitt sätt intressanta men innehar, som diskuterats, ‘det geo-
grafiska områdets problem’. Till att börja med tar områdesfriytan inte hänsyn 
till befolkningstätheten. 

2) Områdesfriytetäthet  

Områdesfriytetäthet mäter kvm friyta per person inom ett område. Jämförelser 
kan t.ex. göras med Västerås norm 50 kvm/pers. Detta mått fångar mängden 
yta inom ett definierat område, beroende av befolkningstäthet, men oberoende 
av skillnader inom och kring området. Omland kan medräknas i området. Be-
folkning räknas här som boende och arbetande. I ett special fall har barn 0-12 
år utsorterats.  
 

                                                                                                                            
ras.  
476 Offentliga sociotoper med bruksvärdet ’grön oas’ har utsorterats.  
477 Offentliga sociotoper med bruksvärdet ’lekplats’ och ’naturlek’ har utsorterats. 
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Offentlig 
och 

Analysområde 

Obe-
byggd 

mark/per
s 

Grön  
biotop-
yta/per

s 

privat 
socio-

top/pers 

Park- och 
natur-

mark/per
s 

Natur
mark/
pers 

Offentlig 
socio-

top/pers 

Grön 
oas 

/pers 

Off. Lek 
/barn  
(0-12 
år) 

Norrmalm  20,65 2,55 5,11 2,03 0,24 2,35 1,96 32,55 
Östermalm 21,99 1,97 6,01 1,18 0 2,79 2,34 12,68 
Södermalm  21,45 3,10 7,54 3,36 0,12 4,53 3,16 26,89 
Skarpnäck 94,17 49,44 54,58 48,37 19,16 41,84 37,06 166,70 
Årsta   91,53 51,26 48,67 31,68 21,33 20,41 18,75 258,20 
Högdalen   86,83 32,16 49,88 26,37 10,59 20,89 18,43 205,16 
Rågsved   98,88 40,35 48,82 33,27 17,98 20,28 16,14 123,36 
Gamla 
Enskede   213,14 147,99 144,64 61,11 30,27 42,83 40,78 260,18 

Stureby   340,65 208,33 251,90 34,75 23,31 22,97 20,39 109,31 
Örby   314,15 189,44 238,15 33,23 23,52 23,84 21,29 113,94 

 
Fig. Olika typer av områdesfriytetäthet i kvm/pers. Befolkningen är räknad som boende + arbetande.  

Om man som i tabellen delar områdesfriytan med befolkningsmängden (boen-
de+arbetande) så fördelar sig obebyggd mark/pers, grön biotopyta/pers och 
offentlig+privat sociotop/pers tydligt efter de olika stadstypsgrupperna. Åter-
igen sticker Skarpnäck ut som mest lik lamellhusområdena. Det är drygt tio 
gånger mer grönyta/pers i Skarpnäck och lamellhusområdena som i kvarters-
staden, och upp emot hundra gånger mer i småhusområdena. När det gäller 
den offentliga ytorna, d.v.s. kommunens mark, offentliga sociotoper och of-
fentlig ’grön oas’, ligger Skarpnäck och Gamla Enskede högst i en klass för sig, 
emedan lamellhusområdena och villastäderna är i en mellanklass med ungefär 
hälften så mycket (20-30 kvm/pers). Innerstadskvarteren har ungefär en tion-
del av detta.  
 
Det är tydligt att områden med den lägsta befolkningstätheten lyckas hålla den 
högsta graden naturmark/pers, vilket torde bero på besökstryckets påverkan på 
slitage, som i sin tur påverkar skötselgraden. Gör man slutligen en beräkning av 
hur många kvm offentligt lekområde (’leksociotop’ i sociotopkartan) som finns 
per barn (0-12 år) så kommer Årsta, Högdalen och Gamla Enskede högst. Det-
ta beror på en kombination av relativt mycket ytor och relativt lite barn. Sist, 
med en tiondel av ytan, kommer kvartersstadsområdena. Det kan ändå tyckas 
vara en ansenlig friyta, för att ligga centralt i en europeisk storstad. Varje barn 
har mellan 13 och 32 kvm var, vilket motsvarar en enrumslägenhet. Flera av 
ytorna används dock i konkurrens med andra vuxna brukare. Framförallt talar 
detta mått inget om hur det i detta fall är för barnen, eller deras föräldrar, att ta 
sig till friytorna.  

3) Topologisk friytenärhet (meter eller axialsteg) 

Topologisk friytenärhet mäter fågel- eller gångavståndet eller avståndet i axialsteg 
från alla punkter (adresser eller fastigheter), till närmaste friyta. Detta mått 
fångar närheten till friyta inom ett definierat område, oberoende av mängden 
friyta och befolkningstäthet, men beroende av rumsstrukturella skillnader inom 
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och kring analysområdet. Fågelavståndet och gångavståndet representerar 
gängse avståndsbeskrivningar av fysisk närhet. Axialsteg representerar i huvud-
sak det visuella avståndet, orienterbarheten. Samtliga beräkningar har gjorts 
med Place Syntax Tool.  
 

 
 
Jämfört med områdesstatistiken ser resultatbilden på många sätt annorlunda ut 
här. Få tydliga stadstypsgrupperingar kan urskiljas. Siffrorna har enbart rums-
strukturella förklaringar. När det gäller fågelavstånd så har Högdalen och Sö-
dermalm kortast till offentlig sociotop och ’grön oas’. Nästan dubbelt så långt 
har villastadsområdena Stureby och Örby. När det gäller gångavstånd till of-
fentlig sociotop så ändras bilden. Södermalm är fortfarande kortast men Hög-
dalen har nu lika långt som Östermalm. Gångavståndet för resten är bara något 
längre, förutom Stureby och Örby som fortfarande har ungefär dubbelt så 
långt.  
 

 
 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

Norr
malm

 

Öste
rm

alm

Söde
rm

alm
 

Ska
rpn

äck
Årst

a  

Hög
dale

n  

Råg
sv

ed  

Gamla 
Ens

ke
de  

Stureby
  

Örby  

 
  
Fig. Gångavstånd i meter till närmaste ’grönoas’.   

Analysområde Fågel Gång 
grön 
oas 

Gång Axial Axial Fågel 
grön oas 

Fågel 
lek 

Gång Axial off. 
soc. 

grön 
oas off. soc. off. soc. lek lek 

Norrmalm 122,88 141,67 142,56 167,03 199,33 200,18 1,67 1,96 1,98 
Östermalm 111,08 120,31 221,93 138,89 152,63 291,23 1,47 1,54 1,92 
Södermalm 80,94 105,32 136,34 119,23 157,80 200,81 1,51 1,80 2,06 
Skarpnäck 104,19 107,82 133,92 164,68 169,76 207,53 2,90 2,90 3,26 
Årsta 98,35 107,62 102,29 146,80 159,40 150,22 2,72 2,78 2,76 
Högdalen 73,70 87,51 94,24 134,04 154,91 166,37 3,04 3,29 3,40 
Rågsved 98,79 102,27 100,47 156,62 160,92 158,58 3,05 3,08 3,05 
Gamla Enskede 119,93 125,48 120,41 175,50 182,33 175,50 2,37 2,45 2,44 
Stureby 164,43 164,43 164,43 232,11 232,11 232,11 2,94 2,94 2,94 
Örby 196,59 196,59 221,56 325,08 325,08 340,03 3,06 3,06 3,14 

 
Fig. Närmaste genomsnittliga avstånd till offentlig sociotop, ’grön oas’ och offentligt ’lekområde’ (utan barriärer), för 
varje adresspunkt i analysområdet, mätt i metriskt fågelavstånd, gångavstånd och axialsteg.   
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Fig. Gångavstånd i meter till närmaste ’grönoas’ i Högdalen (vänster) och Östermalm (höger). 

I metriskt gångavstånd till ’grön oas’ är det relativt lika för alla områden, bort-
sett villastadsområdena som har längre. Denna likhet i avstånd borde vara upp-
seendeväckande, och den är troligen lite känd hos dagens planerare. Att det är 
så kort som 150 till närmaste offentliga grönområde i stora delar av innersta-
den kan vara början till en förklaring till varför innerstaden upplever en sådan 
liten parkbrist (jmf. USK:s enkätfråga). På kartorna syns hur olika det är inom 
områdena Högdalen och Östermalm, att det finns de som har lika nära som 
lika långt, men hur effektivt Östermalms esplanadsystem distribuerar ’grön 
oas’. Tittar man på gångavstånd till närmsta offentliga lekområde så blir grup-
peringen mer stadstypsgruppslik. Här lyser den barnmedvetna efterkrigsplane-
ringen igenom så att barn har 150-170 meter till närmsta lek. Även om de ’ur-
bana’ områdena Norrmalm och Södermalm har längre så är ändå 200 meter 
anmärkningsvärt kort. Östermalm och Örby har runt 300 meter, vilket är på 
gränsen till vad små barn klarar att gå själv.  
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Fig. Axialavstånd till närmaste ’grön oas’.   
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Fig. Axialavstånd till närmaste ’grön oas’ i Högdalen (vänster) och Östermalm (höger). Ju mörkare desto 
kortare. 

Riktigt intressanta resultat finns i axialavståndsberäkningarna, d.v.s. hur många 
gånger måste jag byta riktning för att komma till närmsta friyta. Här grupperar 
sig innerstaden, och speciellt Östermalm med sina gröna esplanader, väsentligt 
lägre än resten. I innerstaden behöver man inte byta riktning mer än två gånger 
för att hitta närmsta ’park’. I ytterstaden krävs det i de flesta fall tre riktnings-
förändringar. I kartorna ovan syns detta tydligt, hur olika axialnärheten distri-
bueras i Högdalen och hur jämt det är i Östermalm. Den förort som har något 
mer orienterbar ’parkstruktur’ är Gamla Enskede, som ju är planerad mer likt 
ett rutnät, utan gångtunnlar och gångbroar. Detta är ytterligare en beskrivning 
av innerstadsparkernas integrering och synlighet i stadsstrukturen. De, så att 
säga, marknadsför sig själva genom att synas oftare. Slutsatsen är att ett enkelt 
rutnät med raka gator och en sammanhängande parkstruktur både minimerar 
gångavstånden och maximerar orienterbarheten.  

4) Topologisk friytetillgång (kvm) 

Topologisk friytetillgång innebär att beräkna den tillgängliga friytan från varje 
punkt (adress eller fastighet) inom ett område. Detta mått fångar den tillgängli-
ga mängden friyta inom ett definierat område, oberoende av befolkningstäthet, 
men beroende av skillnader i tillgänglighet inom och kring området. Samtliga 
beräkningar har gjorts till offentliga sociotoper. Eftersom de sociotoper som 
inte är gröna är relativt små så visar tabellen nedan i huvudsak även tillgången 
på offentliga grönområden. Räckviddsavstånden har valts utifrån diskussionen i 
avsnittet ’Tillgång (till) och tillgänglighet’. 200 meter478 eller ett axialsteg betrak-
tas som närområde. 500 meter och 3 steg479 är fortfarande något slags lokalt 
mått. 1000 meter480 och fem axialsteg representerar här gränsen för vad som är 
möjligt att nå eller hitta. Detta är en väldigt grov kategorisering och skiljer sig 
mellan analysområdena.  

                                                 
478 Grahn & Stigsdotter 2003 
479 Hillier 1996 
480 Hörnsten & Fredman 2000 
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Topologisk friytetillgång  

 

 
 

Analysområde Mått4:1 Mått4:2 Mått4:3 

Det kan tyckas vara ett fel i analysen då fågelavståndsmätningarna har lägre 
värden än gångavstånden. Detta beror på att jag använt olika GIS-applikationer 
för analyserna. Fågelavståndsmätningarna har beräknats med en SQL-fråga481 i 
MapInfo, vilken beräknar den friyta som kan inskrivas i fågelavståndsbufferten 
kring varje adresspunkt. Beräkningen skär, så att säga, de offentliga sociotoper-
na och räknar inte med ytor som ligger utanför bufferten. Gångavstånd och 
axialavstånd har beräknats med PST, vilken räknar med hela friytor som nås via 
entréerna. Når man någon av en offentlig sociotops entré så räknas hela dess 
yta. Att jämföra dem är ändå principiellt mycket intressant, särkilt i en form av 
mått på stadsstrukturen yteffektivitet. Detta beräknar jag längre fram. 
 
Av tabellen kan man utläsa att fågelavståndsmätningarna syns i stadstypsgrup-
per, t.o.m. inom 1000 meters räckvidd. Med erfarenheterna från mätningarna 
av friytenärhet så är det naturligt att ordningen dramatiskt förändras när man 
mäter topologisk friytetillgång med hänsyn till gångavstånd.  
 

                                                 
481 sum ( AreaOverlap ( analysområden . obj , offentligsociotop . obj )) "Area" 

Fågel 
200m 

Fågel 
500m 

Fågel 
1000m 

Mått4:4
Gång 
200m 

Mått4:5
Gång 
500m 

Mått4:6
Gång 

Mått4:7
Axial 

1 steg 

Mått4:8
Axial 

3 steg 

Mått4:9 
Axial 

1000m 5 steg 
Norrmalm  1,08 10,55 41,48 2,96 28,23 122,77 1,37 79,49 371,45 
Östermalm 1,61 12,97 64,10 5,16 41,10 192,84 2,19 102,61 527,62 
Södermalm  1,85 13,79 59,25 4,55 36,10 160,98 0,99 48,91 244,19 
Skarpnäck 2,43 27,81 143,01 5,18 49,00 315,46 0,42 14,85 90,64 
Årsta   2,78 22,81 99,05 4,89 45,38 207,40 0,29 11,17 64,29 
Högdalen   2,54 19,08 83,42 3,67 35,92 174,99 0,07 3,54 23,21 
Rågsved   3,27 23,88 96,90 4,92 46,71 236,24 0,07 4,02 33,72 
Gamla 
Enskede   1,68 16,41 77,66 4,54 36,30 191,34 0,61 22,96 162,20 

Stureby   1,31 12,90 71,62 3,56 26,37 155,71 0,56 10,89 77,42 
Örby   0,97 10,45 51,71 1,19 11,25 71,91 0,10 3,19 19,12 
 
Fig. Topologisk tillgång på offentlig sociotop i hektar inom tre begränsade räckvidder i fågelavstånd, gångavstånd och 
axialsteg. 
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Fig. Mått 4:5, topologisk tillgång på offentlig sociotop i hektar inom 500 meter.   

 
Det är anmärkningsvärt lika mellan innerstads- och ytterstadsområdena när det 
gäller gångavståndsmåtten. I figuren ovan för 500 meter gångavstånd syns att 
det kan vara lika stora skillnader inom ett analysområde som mellan. Egentli-
gen är det bara Norrmalm och villastadsområdena som sticker ut som något 
lägre. Vid 1000 meters gångvägsräckvidd sticker Skarpnäck ut som högt, fram-
förallt på grund av sitt perifera läge vid Flaten och Nackareservatet. Även Råg-
sved gynnas av närhet till Rågsveds friområde.  

 
 
Fig. Mått 4:5, topologisk tillgång på offentlig sociotop i hektar inom 500 meter i Rågsved (vänster) och Söder-
malm (höger). 
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Fig. Mått 4:8, topologisk tillgång på offentlig sociotop i hektar inom 3 axialsteg.   

 
 

 
 
Fig. Mått 4:8, topologisk tillgång på offentlig sociotop i hektar inom 3 axialsteg i Rågsved (vänster) och Söder-

Tittar man nu på hur axiallinjerna distribuerar offentliga sociotoper så bli nu 
skillnaderna dramatiska, nu omvänt fågelavtåndsberäkningen. Inom ett axial-
steg har Östermalm trettio gånger mer än Högdalen och Rågsved, vilket skulle 
kunna förklaras som att när Östermalmsbon stiger ut från sin entréport på 
gatan så finns alltid en ’park’ i slutet av gatan. I efterkrigsområdena måste man 
byta riktning flera gånger från sin port innan man kommer till ’parken’. I Ös-
termalm är parkerna synliga och relativt stora, och sammankopplas framförallt 
av gröna esplanader. I Norrmalm och Södermalm är de synliga men i Söder-
malm är de många små och Norrmalm några få stora, vilket syns i tabellen. Det 
är intressant att den ’bästa’ förorten i detta hänseende är Gamla Enskede, vilket 
är tack vare en rutnätslik gatustruktur och några större offentliga grönområden. 
Det är anmärkningsvärt att inte Rågsved och framförallt Skarpnäck med stora 
omgivande friområden inte får högre värden. Så var fallet med metriskt gång-
avstånd, men således inte alls här med axialstegsavstånd. 

Kombinationsmått för topologisk friytetillgång 

Gemensamt för de kombinationsmått som redovisas i tabellen nedan är att de 
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är ett resultat av en systematisk sammanslagning av de forskningsresultat och 
de teorier om räckvidd, orienterbarhet, barriärer och bruksvärden som redovi-
sats i kapitlet ’Teoretiskt ramverk för nya mått’. Även om enheten är hektar, så 
kan det vara svårt att riktigt förstå enhetens innehåll, till skillnad från de andra 
måtten, eftersom de har en inbyggd viktning. Det är t.ex. svårt att tänka sig att 
man bara kan använda halva ytan av en park som ligger 500 meter bort, som 
måttet i första kolumnen räknar. 
 

 
I mått 4:10 har alla offentliga sociotoper inom 1000 meter räknats men viktats 
beroende av metriskt gångavstånd.482 Skillnaden är inte så stor mellan t.ex. Ös-
termalm och Högdalen. Norrmalm har dock bara hälften av Rågsved. Skarp-
näck har klart mest. I mått 4:11 har de offentliga sociotoperna istället viktats 
efter axialstegen, d.v.s efter varje axialsteg bort så halveras värdet av socioto-
perna. Samtidigt har räckvidden begränsats till 1000 meter, med stöd i bland 
annat Hörnstens och Fredmans studier (2000). Detta mått kombinerar således 
metrisk räckvidd med axial tillgänglighet. Axialstegsmått (orienterbarhet) och 
metermått (räckvidd) utesluter således inte varandra, utan det torde snarare 
vara en styrka att ha dem i samma mått. Östermalm ligger tillsammans med 
Skarpnäck högst. Norrmalm, Södermalm, Årsta, Rågsved och Gamla Enskede 
ligger något under i en grupp. Högdalen och Stureby ligger lägre, och lägst 
Örby som bara har en femtedel av Östermalm. Samma mått räknat på ’grön 
oas’, d.v.s. mått 4:12, ger i princip samma resultat, kanske förutom Södermalm 
som sjunker något mer än de andra.  

Analysområde mått4:10 mått4:12 mått4:11 mått4:13 mått4:14 mått4:15 mått4:16 mått4:17 
1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 300 m 

axial-
viktad  

1000 m 
axial-viktad meter-

viktad 
axial-
viktad 

axial- axialv. axialv. axial- 
viktad off. soc. grön oas  viktad lek 

 
 

                                                 
482 Wj = Wj *(1000-dij)/1000 där dij<1000 Detta betyder friytans värde (Wj är arealen i kvm) minskas 
relativt hur långt från friytan platsen i är. T.ex. har sociotoper 500 meter bort räknats (1000-500)/1000 
(=50 %), sociotoper 200 meter bort (1000-200)/1000 (=80 %) o.s.v. Detta mått kan associeras med 
Grahn och Sortes (1985) forskningsresultat om vikande användning (värde) vid ökande avstånd. 

off. soc. off. soc. grön oas bruksv. x bruksv. bruksv. lek  
Norrmalm  7,40 34,84 27,21 157,95 148,84 47,68 0,61 26,36 
Östermalm 10,55 55,49 51,73 226,60 216,33 76,36 0,31 25,77 
Södermalm  9,61 39,26 30,42 147,34 129,10 72,53 1,52 24,10 
Skarpnäck 24,53 49,78 48,81 185,81 183,66 23,55 2,77 33,15 
Årsta   15,77 32,70 31,28 144,30 141,27 35,27 2,68 30,54 
Högdalen   12,02 21,70 20,97 72,87 70,97 25,65 2,09 19,33 
Rågsved   16,47 30,60 28,63 122,63 120,59 22,02 3,46 28,64 
Gamla Enskede   12,93 39,96 38,40 150,56 148,57 19,44 2,65 27,22 
Stureby   8,74 27,64 27,49 99,64 99,05 13,46 1,83 27,49 
Örby   4,85 11,13 10,83 34,44 33,78 12,98 0,67 9,12 

 
Fig. Topologisk tillgång på offentlig sociotop i hektar med olika kombinationsmått. Måttens beräkningsmetod 
beskrivs i texten nedan. 
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Fig. Mått 4:13, Axialstegsviktad offentlig sociotop multiplicerad med varje sociotops antal bruksvärden i hek-
tar, med räckvidden 1000 m. Detta mått visar sig bäst överensstämma med upplevd brist på parker och natur-
områden (TEMO:s enkätundersökning). Ju mörkare desto större tillgång.  
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Om man tar måtten 4:11 och 4:12 och dessutom multiplicerar varje yta med 
dess specifika antal bruksvärden, kort sagt, viktar måttet för attraktivitet, får 
man resultaten för mått 4:13 och mått 4:14. Resultaten liknar de två förra. 
Rangordningen bibehålls, även om skillnaderna blivit något större. Mått 4:13 
visar sig bäst överensstämma med upplevd brist (TEMO:s enkätundersökning), 
vilket utreds längre fram.  
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Fig. Mått 4:13 Axialstegsviktad offentlig sociotop multiplicerad med varje sociotops antal bruksvärden” i 
hektar, med räckvidden 1000 m. Detta mått visar sig bäst överensstämma med upplevd brist på parker och 
naturområden (TEMO:s enkätundersökning).  

Antal bruksvärden 

Tänker man sig att det inte är ytan som är det centrala utan valmöjligheterna, så 
innebär det att räkna antalet tillgängliga bruksvärden. I mått 4:15 används 
samma tillgänglighetsdefinition som i t.ex. 4:11, men istället för att beräkna 
ytan så beräknas bara antalet bruksvärden. I siffrorna syns tydligt hur inner-
stadskvarteren, särskilt Södermalm och Östermalm, är i en klass för sig. Här 
finns en stor tillgänglig mångfald av offentliga friytor. Allra lägst är Stureby och 
Örby som har kring en sjättedel av den tillgängliga mångfalden. Något förvå-
nande är att Gamla Enskede och Skarpnäck kommer så lågt, i jämförelse med 
tidigare tillgångsmått. Att Högdalen, med näst högst antal bruksvärden inom 
området kommer på plats sex med detta mått kan peka på Högdalens problem 
att distribuera sina offentliga sociotoper.  

Lekområden för barn och vuxna 

Mått 4:16 och 4:17 har utformats med tanke på tillgänglighet till offentliga 
lekområden (sociotop med bruksvärdet ”lek”, m.a.o. naturlek och/eller lek-
plats, i sociotopkartan). 
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Fig. Barns tillgång på offentliga lekområden inom 300 meter axialviktat och med hänsyn till trafikbarriärer 
(8000 fordon/dygn eller 30 km/h) i Södermalm (övre vänster), Högdalen (övre höger), Gamla Enskede (nedre 
vänster) och Skarpnäck 
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Fig. Barns tillgång på offentliga lekområden inom 300 meter axialviktat och med hänsyn till trafikbarriärer 
(8000 fordon/dygn eller 30 km/h) och vuxnas tillgång på offentliga lekområden inom 1000 meter axialviktat 
(höga staplar).

Det första måttet 4:16 tar hänsyn till barns (6-12 år) egen förmåga att röra sig i 
stadsrummet. Räckvidden har satts till 300 meter, viktningen av ytor har skett 
för varje axialsteg. Barriärer ej möjliga att passera har definierats som gator och 
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vägar med mer än 8000 fordon per dygn483 eller över 30 km/h484. Innerstads-
kvarteren framstår som allra minst barnvänlig, särskilt med tanke på att inner-
stadskvarteren ofta inte har rimliga lekmöjligheter på sina innergårdar. Söder-
malm klarar sig lite bättre, även om man ser i kartbilden att ett större fält i mit-
ten av området har noll tillgång. Lamellhusområdena, särskilt Rågsved, fram-
står som bra miljöer för barn att själva ta sig till sina lekområden, en jämn dis-
tribution. Detta är ett påtagligt resultat av efterkrigstidens barnmedvetna trafik- 
och lekplatsplanering. Skarpnäck och Gamla Enskede har båda ett relativt högt 
medelvärde, men ser man på kartorna så finns här som i innerstaden delar som 
har noll tillgång. Medelvärdena skvallrar ändå om att dessa två områden ändå 
planerades med hög barnmedvetenhet, dock utan trafikseparering. Skarpnäck 
och Gamla Enskede visar att det kan gå att skapa god lektillgänglighet för barn 
utan trafikseparering, men med trafikreglering.   
 
Det andra måttet 4:17 är avsett för att fånga lekområdenas tillgänglighet för 
vuxna, d.v.s. föräldrar, förskole- och fritidspersonal, låg- och mellanstadielära-
re, barnvakter etc. Tillgängligheten definieras som i måtten 4:11-15, med räck-
vidd 1000 meter, axialviktad. I denna beräkning är det anmärkningsvärt hur lika 
områdena är. Det synes ingen större skillnad mellan innerstad och ytterstad 
längre. Snarare är det anmärkningsvärt att Högdalen kommer ett snäpp under 
resten, näst ’sämst’. Örby, som är längst ned, framstår som det minst barnvän-
liga med båda måtten. Kanske kan detta resultat vara en förklaring till den stora 
mängden barn i innerstaden.  
 
Det som inte tagits med i dessa mått är de privata sociotoperna, gårdar och 
trädgårdar. Särskilt småhusområdena har ofta mycket bra lekmöjligheter på den 
egna tomten. Även lamellhusområdena har ofta bra gårdar för lek. Med erfa-
renhet som friyteobservatör men även som barn i innerstaden kan jag konsta-
tera att de parker som är bra lekplatser är extremt hårt utnyttjade. Det är sådan 
hård konkurrens om utrymmet att parker, som t.ex. Stora Blecktornsparken på 
Södermalm och Vasaparken på Norrmalm, slits sönder. På detta slitage kom-
mer alla de friskolor som inhyses i fastigheter utan egen gård. Det finns många 
storstäder som knappt har barn i city. Att Stockholm har det har man sannolikt 
i hög grad den stora parktillgången att tacka för.  

5) Topologisk friytetäthet  

Topologisk friytetäthet innebär att beräkna den tillgängliga friytan från varje 
(adress eller fastighets) punkt inom ett område och dela den med den tillgängli-
ga befolkningen i samma punkt. Måttet visar den tillängliga friytetätheten i var-
je punkt, vilket kan beskrivas som trängseln eller konkurrensen i brukandet av 
friytorna. Detta mått fångar mängden friyta inom ett definierat område, bero-
ende av befolkningstäthet samt skillnader i tillgänglighet inom och kring områ-

                                                 
483 Stockholms stad 2003a, karta 
484 Innerstadens gator som ligger inom det som ska bli 30-zoner (Stockholms stad 2004c) har bedömts 
som möjliga för barn att passera (Reneland 2002, bilaga 5).    
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det.  
 

 
 

Analysområde Mått 5:1 Mått 5:2 Mått5:3 Mått5:4 Mått 5:5 Mått 5:6 
fastighet offentlig Offentlig  grön oas Barntillgäng-

lig 
Vuxentillgänglig  

privat 
sociotop 

sociotop Sociotop /pers Lek 
/pers X bruksvärden Lek/barn /barn 

/pers /pers 
Norrmalm  2,76 17,60 79,78 13,74 114,48 585,09 
Östermalm 3,01 33,37 136,27 31,11 47,38 665,29 
Södermalm  2,83 24,53 92,05 19,00 245,19 400,80 
Skarpnäck 11,31 232,74 868,79 228,21 475,04 1684,91 
Årsta   

I måtten ovan har den tillgängliga friytan dividerats med den tillgängliga be-
folkningen, enligt samma tillgänglighetsberäkning (räckvidd 1000 meter, axial-
viktad). Till att börja med är friytetätheten på fastighetsnivå (mått 5:1) tydligt 
uppdelad i stadstypsgrupperna. Som i många fall tidigare är Skarpnäck mer lik 
lamellhusområdena. Lamellhusen har drygt tre gånger, och småhusområdena 
drygt tio gånger mindre trängsel än kvartersstadsområdena. Detta ter sig högst 
rimligt. Ser man nu på mått 5:2 (=mått 4:11/tillgänglig befolkning) så är det 
tydligt att den offentliga sociotoptätheten är särskilt hög (låg siffra) i Norrmalm 
och Södermalm. Situationen i dessa stadsdelar är också mycket pressad. Det är 
mycket konflikter om brukandet, samt högt slitage som leder till upprustning-
ar.485  
 
Kanske kan man av Östermalms resultat för mått 5:2 ana ett nyckeltal, en ny 
norm, för en hållbar parkstruktur, eftersom Östermalmsparker inte alls i sam-
ma grad är så svåra att förvalta? Det finns här klart många förklaringar. Sanno-
likt är att Norrmalm kommer att ha fortsatta förvaltningsproblem, som jag ser 
det i huvudsak skapade av stadsstrukturen själv. Och om det ska vara samma 
bebyggelsetäthet som Östermalm så krävs en mycket effektiv parkstruktur, 
som just Östermalm har visat sig vara. En dålig förtätning som skapar samma 
täthet i en förort skulle kunna bli en katastrof. När det gäller ytterstaden skiljer 
Högdalen, Årsta och Örby ut sig som något tätare än de andra. I Örby beror 
det framförallt på att här finns så lite offentlig sociotop, till skillnad från t.ex. 
Stureby. Att Gamla Enskede får högst både för mått 5:2 och mått 5:3 är intres-
sant, och skulle kunna förklaras med att områdets offentliga grönområden i 

                                                 
485 Här är några exempel: ombyggnad på grund av förfall av Nytorget (2000), Björns trädgård (2004) och 
Stora Blecktornsparken (2004), spritförbud i flera av Södermalms parker (2003-2004), konflikt om obser-
vatorielundens damm som skaterink (restaurering 2002 och 2004), ombyggnad grund av förfall och 
kommande förtätning av Vasaparken (2004), ombyggnad på grund av hårt besökstryck av Berzeli park 
och Kungsträdgården (2003). Ser man på Östermalms Humlegården, Tessinparken, Gustaf Adolfsparken, 
och Karlavägen så har ombyggnaderna gjorts mest av estetiska skäl. 

10,90 180,65 797,06 172,80 3650,99 5069,86 
Högdalen   10,38 156,12 524,27 150,89 1376,81 2878,10 
Rågsved   11,64 233,73 936,66 218,68 1429,48 2752,73 
Gamla Enskede   24,85 271,31 1022,14 260,70 1503,62 2173,30 
Stureby   39,55 250,40 902,69 249,07 1352,95 3343,19 
Örby   36,68 104,65 323,95 101,83 348,06 941,16 
 
Fig. Topologisk friytetäthet i kvm/pers 
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förhållande till sin storlek och attraktivitet är mycket effektivt distribuerade.  
 
För mått 5:3 (4:13/tillgänglig befolkning), som innebär att antal bruksvärden 
viktas upp, får även Skarpnäck, Årsta, Rågsved och Stureby högt. De tre första 
gynnas av stora offentliga sociotoper, emedan gynnas Stureby av en liten be-
folkning. Mått 5:4, som räknar på ’grön oaser’ istället för alla offentliga socio-
toper, visar ungefär samma som mått 5:2, dock med lite extra nackdel för 
Norrmalm och Södermalm, då här finns många ’gråa’ offentliga sociotoper, 
som torg, kajer etc.  
 
Tittar man slutligen på barns ’trängsel’ för offentliga lekområden så ser man en 
intressant skillnad mellan den barntillgängliga lekområdestätheten (mått 5:5) 
och den vuxentillgängliga lekområden (mått 5:6) i innerstaden. Om barnen 
själv går till lekområdena så blir tätheten högst i Östermalm, vilket beror på att 
lekområdestillgången är lägst här. Tittar man på vuxnas lekområdestäthet så 
blir denna bild mer lik friytetätheten för offentliga sociotoper (d.v.s. 5:2), d.v.s. 
Norrmalm och Södermalm får det tätast. Att barnen i innerstaden i hög grad 
använder vuxna för att komma utomhus bekräftas i nya studier av Nordström 
(2004). I innerstaden finns möjligheter men också trängsel om utrymmet. Årsta 
verkar vara den bästa platsen för barn att komma ut på stora ytor, även på egen 
hand.  

Två normer för friytetillgång  

De normer för friytetillgång som jag valt att undersöka i denna studie är dels Nor-
diska ministerrådets rekommendationer (1996), bejakade av Boverket (1999a), 
vilka har framtagits utifrån en genomgång av hur olika kommuner har behand-
lat rekreation.486 Rekommendationerna ligger inom den svenska normtraditio-
nen, och har gett stöd för t.ex. Malmös, Västerås och Stockholms senaste rikt-
linjer. För att pröva lokala normer så undersöks också Stockholms stads riktlin-
jer från Stockholms Parkprogram487, då dessa också kan sägas vara Boverkets 
normer lokalt anpassade. Även om Malmös och Västerås riktlinjer kan tyckas 
något mer nyanserade så är de anpassade till sin lokala kontext. Alla dessa 
normsystem är dock principiellt mycket lika.  
 
Normer för friytetillgång redovisas i tabellen nedan som andelen av befolkningen 
inom ett område som uppnår normen. Det betyder de som bor inom den räck-
viddsbuffert som ritas kring varje friyta. GIS-analysen har genomförts med 
fågelavståndsberäkningar, vilket är vanligast förekommande i praktiken. Socio-
topkartan har använts för att sortera ut offentliga grönområden (grön oas) och 
grönområden med särskilda bruksvärdeskrav (lek, ro, naturupplevelse).  
 

                                                 
486 För närmare beskrivning se kapitlet ”Mått- och normhistoria”. 
487 Stockholms stad 2004a. I detta policyarbete har jag själv varit delaktig, så analysen här utgör till viss del 
en självrannsakan. 

 173



 
Normen Boverket0 pekar ut lamellhusområdena och Skarpnäck som goda mil-
jöer. Skillnaden är inte så stor till Gamla Enskede, Skarpnäck, Södermalm och 
Östermalm. Normen är tänkt att fånga den absoluta närmiljön, och resultatet 
verkar relativt rimligt. När det gäller denna absoluta närmiljö torde tillgången 
på gård eller trädgård (privata sociotoper) vara mycket avgörande. Ibland kan 
ju en fastighet i sig vara 50 meter i diameter, så det är frågan hur detta mått ska 
tolkas med hänsyn till de privata sociotoperna (gårdarna). Innerstadskvarteren, 
dessutom med små gårdar, framstår här som särkilt dåliga.  

Bover-
ket2 

Bover-
ket3 Boverket0 Boverket1 Stockholm1 Stockholm2 Stockholm3 

Analysområde 0,5ha 0,5ha 0,5ha 5ha 50ha 10ha 100 ha 50m 200m 200m 500m 1000m 500m 1000m 

 
Nästa mått, som är samma för Boverket1 och Stockholm1, visar att i stort sett 
alla områden uppfyller normen. Detta torde vara överraskande för en stadspla-
nerare, som kanske tror att de statliga och kommunala kraven med modernis-
tisk historia klassar ut tät stenstadsbebyggelse. I nästa avståndsklass, 500 meter, 
visar det sig att Boverket2:s höga krav på 10 ha488 visar stora brister i framför-
allt Norrmalm (13,87 %) och Södermalm, men där Stockholm2:s krav489 lyfter 
Norrmalm till 100 %. Detta visar hur den lokala anpassningen av normerna 
fångar den tillgång som t.ex. Vasaparken utgör. Att låta Vasaparken hamna i 
samma klass som t.ex. Norrbackatäppan ter sig inte rimligt, i alla fall från ett 
Stockholmsperspektiv.  
 
När det gäller den sista avståndsklassen, friområden inom 1 km, så har jag re-
ducerat Boverket3:s krav på 1000 hektar till 100, då det för det första inte finns 
så stora friområden i Stockholm och för det andra ter sig orimligt stort i förhål-
lande till de andra klasserna. Skillnaden mellan Boverkets3490 och Stockholm3491 
är ändå lite intressanta. I stort sett blir ytterstaden, utom Örby, godtagen av 
Stockholm3. I Boverket3 är det bara Skarpnäck och Årsta som är helt godkän-
da. I innerstad är det bara Östermalm som klarar måttet någorlunda, för häften 
av befolkningen.  

                                                 
488 Bruksvärdeskrav är grön oas, lek och ro. 
489 Bruksvärdeskrav är grön oas, lek och ro. 
490 Bruksvärdeskrav är grön oas, lek, ro och naturupplevelser 
491 Kravet är grön oas, lek, ro och naturupplevelser 

Norrmalm 20,28 90,43 90,43 13,87 100 21,06 21,06 
Östermalm 29,92 92,48 92,48 50,55 87,72 49,56 49,56 
Södermalm 31,18 92,60 92,60 33,30 39,34 0 0 
Skarpnäck 42,78 92,13 92,13 100 100 100 100 
Årsta 46,98 99,60 99,60 99,30 100 100 100 
Högdalen 53,39 100 100 56,20 93,82 50,85 89,88 
Rågsved 53,87 100 100 88,05 100 76,86 100 
Gamla Enske-
de 37,12 86,79 86,79 70,61 71,01 22,64 80,28 

Stureby 21,70 89,29 89,29 95,99 95,99 65,00 96,88 
Örby 19,51 73,82 73,82 57,63 99,84 5,46 6,81 
 
Tabell. Andel av befolkningen inom analysområdena som uppfyller normen.  
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Sammanfattningsvis pekar dessa normer på brister som inte syns på samma 
sätt i de andra måtten, särskilt jämfört med de topologiska. Den fråga som blir 
avgörande vid en jämförelse är om dessa mått eller normer överensstämmer 
med den reella efterfrågan eller behoven eller den upplevda tillgången. 

Tillgångsmåttens korrelation med ”upplevd tillgång” 

För att undersöka efterfrågad friytetillgång har TEMO:s enkätfråga ”känner du 
brist på park och natur i närheten av din bostad?” korrelerats med resultaten 
från måtten och normerna i de olika analysområdena. Vid tolkning av resulta-
ten måste man vara väl medveten om GIS-analysernas tillkortakommanden 
som beror av begränsningar i sociotopkartering, axiallinjekartering, sociotopen-
trékartering, och adresspunktsrelevans. Enkätundersökningens statistiska sä-
kerhet och representativitet skall också beaktas.   
 

R2 = 0,752

0,00

50,00
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50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00

 

Gamla Enskede 

Årsta 

 
Diagram. Korrelation mellan mått 4:13 ” axialstegsviktad offentlig sociotop multiplicerad med varje sociotops 
antal bruksvärden, med räckvidd 1000 m” och andel nej-svar på enkätfrågan ”Känner du brist på parker och 
naturområden i närheten av din bostad?” R2=0,75 (p<0,001). 
 
Slutsatsen är att det är måtten 4:13 och 4:14, som innehåller parametrar för 
räckvidd (1000 meter), orienterbarhet (axiallinjer), areal och antal bruksvärden 
som korrelerar bäst med enkätfrågan, R2=0,75 respektive R2=0,74, med båda 
en hög statistisk signifikans p<0,001. Att inte korrelationen ökar när man räk-
nar bara det ’gröna oaser’ kan bero på att många ’grå’, som t.ex. torg och kajer, 
friytor ofta ligger i anslutning till natur eller park. I ytterstaden ligger ofta boll-
planer och idrottsplatser inbäddade i parklandskap. Tar man för mått 4:13 bort 
Gamla Enskede och Årsta blir korrelationen t.o.m. R2=0,98. Med tanke på alla 
begränsningar i underlaget så är det svårt att dra några större slutsatser av det 
senare. Det vi vet är att Gamla Enskede är relativt glest bebyggt och har of-
fentliga parker, men få stora friområden i närheten, emedan Årsta har stora 
friområden nära, men inte så mycket parker inom området. Mått 4:11 och 4:12 
korrelerar med R2=0,65 respektive R2=0,59, som inte är viktat för bruksvärden. 
I övrigt var det inga andra mått eller gängse normer som prövats som kommer 
över R2=0,5. Normerna korrelerade med R2=0,02-0,22, var för sig och i medel.  
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Att måtten 4:13 eller 4:14 verkligen fångar den upplevda park- och naturtill-
gången ter sig högst rimligt bl.a. därför att de tar med de parametrar som enligt 
tidigare grönstrukturforskning och urban- och arkitekturteori har visats vara 
grundläggande i frågan om tillgång och tillgänglighet till grönområden. Ju fler 
viktiga parametrar som modellen viktats med, ju mer ökar korrelationen. De 
successivt förbättrade resultaten har befäst den fortlöpande kalibreringen av 
modellen. Om nu måtten någorlunda rättvist beskriver den upplevda friytetill-
gången kan det bli ett redskap för att öppna nya diskussioner om stadsplane-
ringens mått och möjligheter att utveckla stadens friytetillgång.  

Tillgångsmåttens korrelation med ”upplevd besöksfrekvens” 

I USK:s enkät fanns frågan “Hur ofta besöker du din favoritpark/-
naturområde i stadsdelen?”. Om det finns ett samband mellan denna och något 
tillgångs- eller tillgänglighetsmått så skulle det betyda att det finns ett samband 
mellan stadsstrukturen och människors frekvens i utevistelse, och därav även 
mellan stadsstrukturen och ’produktionen’ av friyteintressenter. När man vet 
vilket mått som korrelerar bäst, vet man också hur stadsstrukturen verkar. Så-
ledes söktes korrelationer mellan enkätsvaren och olika tillgångsmått. Eftersom 
enkätsvaren i detta fall inte fanns postnummer- eller adressregistrerade så fick 
korrelationen ske mellan stadsdelsområde och analysområde.    
 

 
 

 
Analysområde/n Stadsdelsområde 

 
Norrmalm Norrmalm 
Östermalm Östermalm 
Katarina-Sofia Södermalm 
Maria-Gamla stan Södermalm 
Enskede-Årsta Årsta, Gamla Enskede  
Skarpnäck Skarpnäck 
Vantör Högdalen, Rågsved, Stureby, Örby 
 
Fig. Analysområden som ingår i stadsdelsområden. 

Denna sortering är således mycket grov, och sätter väldigt olika typer av stads-
områden i samma klass. Trots detta kunde jag finna en viss korrelation mellan 
två tillgångsmått och andelen som säger att de besöker sin ”favoritpark/-
naturområde” minst någon gång i veckan, vilket kan vara intressant att diskute-
ra.  
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Fig. Till vänster: Korrelation mellan andelen som besöker sin ”favoritpark/-naturområde” minst någon gång i 
veckan och axialstegsavstånd till närmaste ’grön oas’, R2=-0,56 (p=0,018). Till höger: Korrelation mellan 
andelen som besöker sin ”favoritpark/-naturområde” minst någon gång i veckan och mängden offentlig sociotop 
inom 5 axialsteg (mått 4:9), R2=0,77 (p=0,018). 

Det vänstra diagrammet visar att det troligen finns ett samband mellan hur ofta 
man besöker parker/natur och hur lätta de är att komma till och hitta (i antalet 
axiallinjer). Tar man bort analysområdet Södermalm i tillgångsmåttet så blir 
korrelationen R2=0,88. Det högra diagrammet visar att det troligen finns sam-
band mellan hur ofta man besöker parker/natur och hur mycket offentlig soci-
otop det finns inom 5 axialsteg.  
 
Det går att diskutera mycket kring dessa resultat, men det statistiska underlaget 
är relativt tunt för att göra alltför starka påståenden. Det som här är intressant 
och som bekräftats genomgående i GIS-analyserna, både besökstrycksanalysen 
och korrelationen med ”upplevd tillgång”, är att axiallinjen genomgående får 
bäst korrelationer. Det verkar finnas, så som man också funnit inom Space 
syntax-forskningen, något fundamentalt socialt och fenomenologiskt i axiallin-
jen och hur den representerar tillgänglighetsrummet.  

Yteffektivitet 

Genom att dividera mått 4:11 med mått 4:3, d.v.s. den upplevda tillgången med 
ytfördelningen inom 1000 meter, så får man ett sorts mått på hur effektiv 
stadsstrukturen (offentliga friytor och gator) är att fördela offentliga socioto-
per. Detta mått beskrivs teoretiskt mer utförligt i kapitlet ”Modeller för nya 
mått”.  
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Diagram. Analysområdenas friytestruktureffektivitet. Mått 4:11/Mått 4:3 

Diagrammet visar att innerstadens rutnätslika kvartersstad har effektivast stads-
struktur. De som har nära fågelväg har också nära gång- och orienteringsväg. 
Med bakgrund i måtten för friytenärhet så bekräftas här också att Gamla 
Enskede, och i viss mån även Stureby, med sin rutnätsliknande struktur förde-
lar friytorna effektivt. Det som gör att de inte kommer upp till innerstadens 
siffror här beror troligtvis på den isolering som dessa förorter har, d.v.s. den 
dåligt integrerade stadsstrukturen kring Gamla Enskede och Stureby. Innersta-
dens kontinuerliga och integrerade stadsväv gör att de offentliga friytorna inte 
bara används av de som bor i stadsdelen, utan de som bor i kanten på en 
stadsdel använder lika mycket andras friytor som sina egna, t.o.m. mer om till-
gängligheten och attraktiviteten är sådan.   
 
En slutsats av detta är att ju tätare ett stadsområde är desto viktigare blir en 
effektiv stadsstruktur. Den glesa ytterstaden, särskilt lamellhusområdena, har 
idag ändå en god tillgång, men den skulle kunna vara mycket högre om stads-
strukturen var effektivare, sett från mått 4:13. Det är inte så konstigt att det 
finns mycket planer på att förtäta dessa områden, för här finns mycket områ-
desfriyta. Frågan är i vilken mån det går att förbättra stadsstrukturen i dessa 
områden, d.v.s. öka den topologiska friytetillgången och samtidigt minska på 
områdesfriytan.  
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Sammanfattande diskussion  
Jag tror att denna avhandlings bidrag till stadsplaneringen kan vara av två slag. 
Dels ett teoretiskt metodologiskt bidrag, som handlar om hur man kan mäta 
friytetillgång med nya och mer relevanta parametrar. Dels ett pragmatiskt empiriskt 
bidrag, som handlar om att det går att mäta friytetillgång på ett sätt som öppnar för nya 
stadsbyggnadslösningar. Det vill säga bidrag som å den ena sidan handlar om nya 
sätt att mäta och beskriva och å den andra om nya sätt att tänka och handla 
inom stadsplaneringen, där det senare bygger på det första. Här följer en sam-
manfattning av undersökningarna resultat samt en sammanfattande diskussion 
om mått och normers möjligheter och begränsningar i framtida stadsbyggnads-
forskning och stadsplaneringspraktik.  

Sammanfattning av undersökningarnas resultat  
De empiriska undersökningarna består i princip av två delar, dels brukarunder-
sökningarna och dels GIS-analyserna. Undersökningarnas mångfald gör att det 
kan vara svårt att hålla ihop en helhetlig analys. Detta är nog karaktäristiskt för 
både planeringsforskarens och planeringspraktikerns arbetssituation. En 
mängd olika data skall summeras och analyseras parallellt. Jag avser att utnyttja 
denna mångfald, snarare än att hamna i relativism. Jag kommer här kort sum-
mera undersökningarna samt deras relationer.  

Brukarundersökningarna 

När det gäller brukarundersökningarna så består de av sociotopkartan492, och 
vistelse- och rörelseräkningar som jag har genomfört tillsammans med arbets-
kollegor eller forskare. TEMO:s och USK:s enkätundersökningar är helt exter-
na. Bostadsannonsanalysen har jag gjort helt på egen hand. Utifrån detta kan 
man säga att brukarundersökningsunderlaget har varit rikt och varierat, vilket 
således både är en fördel och en nackdel.  
 
Om vi börjar med sociotopkartan så innerhåller den en mängd information av 
olika slag. Jag kan bara kort summera att sociotopkartan visar en stor mångfald, 
här gäller det hur Stockholmarna uttrycker och använder friytor. Sociotopkar-
tan är ca två år gammal vid det här laget men jag upplever att dess bruksvär-
desbegrepp och karteringar fortfarande är högst relevanta.  
 
Vid vistelseräkningarna i Högdalen-Rågsved-Östermalm-Norrmalm utförde 
Anders Sandberg observationer. Vistelseräkningarna som sådana visade att 
besökstrycket är högre i stenstadsparkerna än i 50-talsparker av samma storlek. 
Det fanns relativt sett mer barn i 50-talsparkerna. En tydlig korrelation mellan 
antal bruksvärden och antal i vistelse (barn och vuxna) hittades i stenstadspar-
                                                 
492 Alla brukarundersökningar som genomförts inom ramen för sociotopkartearbetet har också varit en 
viktig bakgrund.  
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kerna (R2=0,83, p=0,03) men inte alls i 50-talsparkerna (R2=0,05, p=0,686). 
Orsaken till detta är sannolikt stenstadsparkernas tydliga och höga integrering i 
omgivande stads- och gatustruktur.  
 
Rörelseräkningarna i Högdalen-Södermalm visade totalt högre men också 
mera varierande gångflöden i Södermalm. Det riktigt intressanta framkom när 
dessa data korrelerades med olika GIS-analyser.  
 
Frågan om ”Känner du brist på parker och naturområden i närheten av Din bostad?” i 
TEMO:s enkät från 2001 har en principiell betydelse för avhandlingens friyte-
tillgångsanalyser. Det som är uppseendeväckande med resultatet på enkätfrågan 
är att innerstadsborna, Skarpnäck- och Årstaborna alla upplever mindre brist 
än de som bor i 50-talsförorterna och småhusområdena. Huruvida resultatet 
orsakas av förväntningar är oklart. Om det vore så skulle resultatet ge mer en-
tydiga skillnader inom innerstadsområdena eller inom ytterstadsområdena. 
Dessutom visar Patrik Grahns forskning och min egen bostadsannonsunder-
sökning att oavsett stadstyp har man liknande efterfrågan på parker och natur. 
Förklaringar måste istället sökas i mer detaljerade GIS-studier av grönområde-
nas tillgänglighet och bruksvärden.  
 
USK:s enkät från 2002 visar mycket intressanta saker om Stockholmarnas 
park- och naturvanor. Intressant är att besöksfrekvensen till park och natur är 
högre i innerstaden än i ytterstaden. I Östermalm besöker 69 % parker och 
naturområden minst någon gång per vecka och i Vantör 43 %. Orsaken är av 
GIS-analyserna att döma att stenstadens grönområden är bättre integrerade i 
stadsbygden och därmed upplevs mer tillgängliga, särskilt på Östermalm.  
 
Min textanalys av 498 bostadsannonser resulterade i korthet i att park och 
natur nämns som försäljningsargument i lika hög grad för alla olika stadstyper. 

GIS-analyserna 

Till att börja med visar analysområdenas spatiala data; exploateringstal, antal 
adresser, antal axiallinjer, fastighetsstorlekar, en tydlig skillnad mellan kvarters-
stad, lamellhusstad och småhusstad. Sociala data om befolkningstäthet, ut-
rymmesstandard, antal barn, inkomstnivå, utbildningsnivå, valdeltagande visar 
relativt hög korrelation med spatiala data. Det blir en tydlig bild av att man i 
Stockholm kort sagt ’bor som man byggt’.   
 
Om vi ser på rumsintegrationsanalyserna på axialkartan (ett Space syntax-
mått) så blir sambanden och mönstren mer varierande. Kvarterstaden har ge-
nerellt högre och jämnare integration, och här kopplar sig offentliga friytor till 
integrerade axiallinjer. I ytterstadsområdena uppstår enstaka stråk eller ringar 
som är högt integrerade. De offentliga friytorna ligger i lamellhusstaden och i 
Skarpnäck ofta mer segregerat. Integrationsanalysen är ett av de mått som prö-
vas som besökstrycksmått.  
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Resultatet av de olika mått på besökstryck som prövades visar att tillgänglig 
befolkning eller tillgänglig BTA, räknat med axiallinjer, korrelerar lika bra som 
rumsintegrationsberäkningen i kvartersstadsområdet Södermalm, men väsent-
ligt mycket bättre i efterkrigsområdet Högdalen. Orsaken till detta torde vara 
att Place Syntax Tool fångar Högdalens och dess omgivningars heterogena 
täthet. Ett annat resultat är att axiallinjen är ett avsevärt mycket bättre sätt att 
fånga stadens rörelsemönster än de gängse metriska avståndsmåtten, gångav-
stånd och fågelavstånd. Ett test gjordes för att utreda hur stort ett omland bör 
vara kring ett analysområde. 1000 meters radiellt omland (fågelvägen) torde 
räcka i en Stockholmsanalys. 
 
När det gäller friytetillgångsmåtten så finns en mängd resultat. Alla mått som 
prövades är på sitt sätt intressanta, både ur ett normhistoriskt och ur ett ur-
banmorfologiskt perspektiv. Till att börja med så korrelerar måtten på områ-
desfriyta rätt väl med den övriga spatiala områdesstatistiken. Tydligt är hur 
avsevärt mycket mer kommunal park- och naturmark som finns i de modernis-
tiska lamellhusområdena. Med detta mått framstår Skarpnäck och lamellhus-
områdena som avsevärt mycket bättre försedda med friytor än både kvarters-
staden och småhusstaden. Lägger man till de privata friytorna på fastighets-
mark ligger småhusområdena klart högst i termer av områdesfriyta. Samma 
mönster uppstår fast ännu tydligare i mått på friytetäthet, d.v.s. friyta per invå-
nare.  
 
Det är när vi kommer till mått på friytenärhet från alla adresspunkter i områ-
det, som också tar med sociotoper i analysområdets omland, som det börjar bli 
riktigt intressant. Det visar sig här att det inte är någon större skillnad på det 
metriska gångavståndet till närmsta offentliga sociotop (eller ’grön oas’) mellan 
innerstad och ytterstad. Det område som sticker ut är Örby och viss mån Stu-
reby som har mycket längre än resten. Uppseendeväckande är dock att axiallin-
jeavståndet är nästan hälften så stort i innerstadens kvarterstad som i yttersta-
den. Detta är en bekräftelse på vad rumsintegrationsanalysen pekar på, friytor-
nas rumsliga integration i stadsstrukturen.  
 
När det gäller topologisk friytetillgång (från varje adresspunkt) så kan man i 
korthet säga att när man mäter med axiallinjer så bli skillnaderna stora mellan 
och inom analysområdena, och förhållandena mellan vilka områden som har 
mer eller mindre förskjuts radikalt, om man jämför med olika områdesfriyta.  
 
Några analyser genomfördes utifrån barns (6-12 år) preferenser, förmåga att 
röra sig, orientera sig och hantera trafik. Måttet visar att de barnanpassade la-
mellhusområdena, Skarpnäck, Gamla Enskede och Stureby har bättre lekom-
rådestillgång än framförallt kvarterstaden. Tittar man på vuxnas (föräldrar, för-
skolepersonal) tillgång på lekområden så syns förvånansvärt nog ingen större 
skillnad mellan områdena (Örby är dock sämre). Detta kan kanske vara en för-
klaring till den stora mängden barn i Stockholms innerstad. Resultatet bekräftar 
också att barns beroende av vuxna i innerstaden som Nordström funnit i sin 
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forskning om Kungsholmen.493    
 
Det är emellertid när alla dessa olika friytetillgångsmått korreleras med den 
upplevda friytetillgången (TEMO) eller det upplevda besökstrycket (USK) 
som det blir tänkvärt. Det visar sig att det mått som tar hänsyn till axiallinjer 
(för varje axialsteg bort halveras friytan som tillgodogörs), begränsar räckvid-
den till 1000 meter, samt multiplicerar friytornas areal med antalet bruksvär-
den, korrelerar bäst med den upplevda tillgången (bristen) i TEMO:s enkätfrå-
ga (R2=0,75, p<0,001). Varken olika typer av områdesfriyta eller de två normer 
som prövats (Boverkets och Stockholms parkprogram) visar sig överensstäm-
ma med enkätfrågan tillnärmelsevis lika bra (R2=0,02-0,22).  
 
Korrelationen för det upplevda besökstrycket (USK) är något vagare eftersom 
jag här räknat per stadsdelsområde inte analysområde. Om man tittar på sam-
bandet mellan USK:s enkät om upplevt besökstryck och olika friytetillgångs-
mått så blir den bästa korrelationen med mått ’axialavstånd till närmsta ’grön 
oas’’ (R2=0,56, p=0,018) och ’mängden tillgänglig offentlig sociotop inom 5 
axialsteg’ (R2=0,77, p=0,018). Jag har alltså funnit att axiallinjen fångar både 
det upplevda (USK) och det faktiska besökstrycket, vilket pekar på att friyte-
strukturer som är lätta att hitta till också optimerar friytebesöken.  
 
Tittar vi slutligen på relationen mellan den korrelerade friytetillgången och den 
friyta som finns inom ett fågelavstånd på 1000 meter från varje adresspunkt får 
man ett slags mått på stadsstrukturens friyteeffektivitet. Detta visar för de 
olika analysområdena (med omland) att kvartersstaden och delvis även Gamla 
Enskede har en mycket effektiv stadsstruktur. Detta kan inte enbart förklaras 
med att de är rutnätslika utan också framförallt parkstrukturens utbredning, 
dess rumsliga distribution. Östermalms park och esplanadsystem visar sig vara 
ett exempel på en mycket effektiv friyteplanering.    

Diskussion om måttens framtid 
Som avslutande diskussion resonerar jag här kring tre frågor som kan leda av-
handlingens resultat vidare till ny stadsbyggnadsforskning och stadsplanerings-
praktik. Varför behövs mått och normer i stadsplaneringen? Vilka mått och 
normer är egentligen användbara? Hur kan mått och normer ge ett nytt stads-
byggande? Min övertygelse är att en utveckling av bättre mått för att beskriva 
stadens struktur kan leda till en mer nyanserad och preciserad stadsplanering, 
vilket borde leda till ett bättre stadsbyggande och därmed en mer användbar, 
effektiv och rättvis stad. 

                                                 
493 Observationer finns redovisade ett PM från Maria Nordström 2004. Nordström har även talat om 
forskningen i en artikel i Dagens Nyheter (17/10 2004). ”De barn som inte kan vara ute på egen hand har 
mycket sämre kunskaper om sin närmiljö. I skolan på östra Kungsholmen saknar barnen en egen värld, 
där de kan bearbeta kunskap och skaffa sig egna erfarenheter. I stället är barnen ständigt hänvisade till 
och beroende av vuxna. […] Vi vill att barnen ska bli självständiga individer, men då måste de vara trygga 
i sig själva, och inte ständigt tvingas gå via vuxna. Grönområden är som andningshål för barnen.” 
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Varför behövs mått och normer i stadsplaneringen? 

Statsvetaren Elinor Ostrom menar att normer och mått som det finns en all-
män konsensus om är ett sorts socialt kapital.494 Begreppet socialt kapital har 
fått många definitioner av både sociologer och statsvetare. Det som oftast åsyf-
tas i statsvetenskapliga sammanhang är Robert Putnams definition ”sociala 
nätverk och de normer för ömsesidighet och pålitlighet som uppstår ur 
dem”.495 Ett av syftena med offentliga myndigheter är att bidra till att skapa 
socialt kapital genom att ta fram rimliga normer och program som kan godtas 
av alla (många), och därigenom skapa en samförståelse för vad som är en rätt-
vis och hållbar stad.  
 
Genom samförståelse och institutionellt opinionsbildande kan tillit främjas, 
vilket t.ex. kan öppna låsningar i t.ex. stadsplaneringskonflikter. En vanlig så-
dan låsning är när NIMBY-effekter stoppar förtätningar. En allmänt accepte-
rad norm om friytetillgång skulle kunna få parterna i planeringsspelet att se om 
deras förslag eller krav är rimliga. Ett kommunikativt handlande kan då öppna 
för en i realiteten effektiv och rättvis förtätning, alternativt stoppa en orimlig 
förtätning som bara försämrar stadsstrukturens effektivitet och ökar orättvisan. 
Inom institutionellt opinionsbildande och stadsplanering är det följaktligen 
naturligt att hävda effektivitet och rättvisa, vilket ofta innebär att särskilt lyfta 
fram mindre gynnande grupper i samhället. 
 
Raymond Unwin beskiver 1923  i sin bok “Garden city and the overgrown 
town” behovet av allmänna mått på friytetillgång som gynnar alla invånare, ett 
slags rättvisetänkande. 
 

“Among the parts of every city which we regard as essential, are the open spaces, recreation 
grounds, and the gardens in which of the fresh daily food of the citizens can be grown. Conse-
quently, to each group we should allot its proper quota of fields and gardens; and why areas 
would be reserved for expansion of the different parts, that expansion would not be allowed to 
take place to an extent that would obliterate the proper proportion of open space necessary to 
the needs of each community.”(Unwin 1923 s. 9)  

 
Den engelska statliga utredningen Urban Green Space Taskforce utgör en mo-
dernare version av detta sorts opinionsbildande.  
 

“Providers [kommunala förvaltningar] should try to offer different types of parks and green 
spaces and a range of experiences within each individual park. […] We need a diverse range 
of green spaces to serve the needs of all people. This should blend new and historical provision 
and new forms of voluntary and private endeavour with public sector provision. […] Attention 
is consistently drawn to the following target groups: children and young people, people with dis-
abilities, black and minority ethnic communities.” (DTLR 2001)  

 
Bogotás före detta borgmästare Enrique Peñalosa uttrycker det samma år nå-
got mer radikalt. 
 
                                                 
494 Ostrom 1990 s. 36 
495 Putnam 2000 s. 18 
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“Higher income groups always have access to nature at beach houses, lake cabins, mountain 
chalets, on vacations - or in urban settings at golf courses or large gardens. Parks allow the rest 
of society that contact as well. […] For the poor, the only alternative to television for their lei-
sure time is the public space. For this reason, high-quality public pedestrian space, and parks 
in particular, are evidence of a true democracy at work.”(Peñalosa 2001) 

 
Det finns en förutsättning för att offentliga institutioner ska kunna upprätthålla 
normer och främja socialt kapital. Den svenske statsvetaren Bo Rothstein me-
nar att det är främst rättvisa och opartiska offentliga institutioner som skapar 
socialt kapital och tillit mellan medborgarna.496 Den amerikanske statsvetaren 
Anne Peterson beskriver i sin avhandling ”Building Urban Landscapes – Political 
Appraoches to City Park Distribution” hur parktillgången i en stad dels avgörs av 
befolkningens sociala kapital och dels av styrkan i de offentliga institutionerna, 
d.v.s. en parkförvaltnings kompetens, mått, normer, resurser och autonomi. 
Modellen nedan visar de samband som Peterson har hittat i sin forskning. 
 

 
 

Graden av socialt kapital Graden av  
byråkratisk autonomi Starkare socialt kapital  Svagare socialt kapital 

1) Störst parkyta 2) Liten parkyta Hög grad av autonomi Mest jämlik distribution Mer jämlik distribution 
3) Stor parkyta 4) Minst parkyta Låg grad av autonomi Mer ojämlik distribution Mest ojämlik distribution 

 
Fig. Anne Petersons modell över hur parktillgång distribueras i staden (2002 s. 21, min översättning). Byråkratisk 
autonomi är samma som offentliga institutioners autonomi.  

Även om Peterson har visat att denna matris gäller för de amerikanska städer 
hon studerat, är det nog svårare att hitta samma samband i svenska städer, eller 
i stadsdelar i Stockholm. Jag tolkar snarare modellen som proceduriell, d.v.s. 
den visar i vilken riktning som planeringen av parktillgång styrs beroende av 
institutioner och socialt kapital. Och ur den synvinkeln är modellen högst rele-
vant för svensk stads- och parkplanering. En stark parkförvaltning med stöd 
från en stark välorganiserad befolkning kommer att driva parkutvecklingen, se 
till att det finns mycket parker och att dessa finns jämlikt och effektivt fördela-
de (1). Är det sociala kapitalet däremot svagt så kommer mängden park och 
parkvärden som skapas vara mindre, men den starka parkförvaltningen kom-
mer se till att denna mängd distribueras jämlikt (2). En svag parkförvaltning 
kan inte styra distributionen men är det sociala kapitalet hos vissa starkt så blir 
det mycket park där dessa bor (3). Finns varken eller kommer parkerna att föra 
en tynande tillvaro (4). Petersons modell, som verkar högst rimlig, utgör ett 
underlag för en diskussion om de politiska förutsättningarna för friyteutveck-
ling och stadsplanering, och även mått och normers betydelse att styra mot 
effektivitet och rättvisa.   
 
En aktör som kan tyckas saknas i Petersons modell är marknaden.497 Man skul-
                                                 
496 Rothstein 2003 s. 197 
497Aersaeter har föreslagit en RAM-triangel-analys. RAM står för Reciprocity, Association, Market och 
syftar till att analysera samspelet mellan socialt kapital, institutioner och marknad, och hur detta samspel 
ger förutsättningar för samarbete och utveckling (Riabova refererar till Aersaeter 1997 i Aersaeter & 
Baerenholdt 2001 s. 118-119.) 
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le kunna hävda, utifrån svenska498 och amerikanska499 erfarenheter, att starka 
byggherrar i dagens samhällsklimat generellt innebär liten parktillgång och 
ojämlik distribution. På så sätt kan bygg- och fastighetsmarknaden sägas mot-
verka det sociala kapitalet när det gäller att producera park, men samverka när 
det gäller att fördela markutrymmen, d.v.s. de gynnar troligen de redan välut-
bildade och välbärgade. Utifrån detta resonemang skulle graden av marknads-
makt kunna föras in som en tredje dimension i Petersons modell ovan, vilket 
gör det ännu mer tydligt vilken betydelse offentliga institutioner som kommu-
nernas stadsbyggnadskontor har.  
 

 
SOCIALT KAPITAL 

 
 

allmänhet/brukare 

 
OFFENTLIGA  

INSTITUTIONER 
 

politiker/tjänstemän 

 
MARKNAD 

 
 

byggföretag/näringsliv 

STADENS 
FYSISKA    

STRUKTUR   

 
 
Fig. En schematisk skiss över stadsplaneringens fyra huvudsakliga maktstrukturer, socialt kapital, offentliga 
institutioner, marknad och stadens fysiska struktur. .  
 
Offentliga institutioner, och eventuellt ideella organisationer, är således de enda 
aktörerna som kan bidra till en rättvis och effektiv stadsstruktur, och huvud-
sakliga redskapet för detta är att ta fram mått och normer som av så många 
som möjligt uppfattas som legitima. Denna stadsstruktur kan också i sig själv 
ses som en maktstruktur som påverkar individers handlingsutrymme och vär-
deringar. Mått och normer är redskap att hantera denna maktstruktur.  

Vilka mått och normer är egentligen användbara? 

Inom stadsplaneringen har och kommer man alltid att skapa mått och normer 
av olika slag, även om de ges andra namn och olika huvudmän. Det är vid det 
här laget tydligt att jag betraktar mått och normer som redskap. Utveckling av 
dessa redskap kan ske genom att de görs enklare eller genom att det ges fler 
variabler. Enkla måttkonstruktioner är lätta att förstå och tolka. Komplexa 
mått med många variabler kan göra mätningen mer precis, men också mindre 
överblickbar. Ett enkelt mått kan dock förenkla verkligheten så att den ter sig 
enklare att hantera än vad som är nödvändigt. Ett komplext mått kan å andra 
sidan ge intrycket av att fånga allt, men om så är fallet kan samtidigt vara svåra-
                                                 
498 T.ex. de nya exploateringarna i Hammarby sjöstad (2002-2004) och på Lilla Essingen (2003-2004) är 
med Stockholmsmått mätt relativt parkfattiga.  
499 T.ex. amerikansk urban sprawl och cityförfall, den sk. donout-effekten.  
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re att avgöra.  
 
Planering eftersträvar så enkla mått och normer som möjligt. Detta visar min 
historiska genomgång. Blir modellerna alltför komplexa så används de inte. I 
friyteplaneringen är det vanligt att arbetar med enklare mått, t.ex. park-
yta/invånare i en stadsdel, för att utvärdera alternativ eller argumentera för ett 
visst förslag. Om ett mått är alltför komplext är risken att det tappar i trovär-
dighet helt enkelt därför att ingen förstår vad det fångar. Resulterar det kom-
plexa måttet i en lättläst kartbild, som t.ex. rumsintegrationsanalysen, så kan 
den vara lättare att förmedla. Ett komplext mått kan också bli lättare att förstå 
om det har en enkel enhet, som t.ex. kronor. Detta utnyttjas i trafikforskning-
ens samhällsekonomiska tillgänglighetsanalyser.  
 
Om vi nu, med detta i åtanke, betraktar de mått på friytetillgång som jag under-
sökt så är de av olika sort. Måtten på områdesfriyta kan kategoriseras som rela-
tivt enkla. Vissa mått för platsens friytetillgång som jag introducerar är också 
relativt enkla, men när det kommer till dem som är mer sammansatta med flera 
variabler blir det svårare. Enheten är inte här bara kvm eller hektar utan den är 
också viktad med avseende på tillgänglighet och bruksvärden, vilket kan göra 
det svårt att förstå enheten. Med GIS kan komplexa analyser dock redovisas i 
lättillgängligare kartbilder. Samtidigt finns en risk i detta, det är lätt att tro att 
sådana bilder visar något annat än de faktiskt gör eller att det i bilderna inte 
framgår att de bygger på vissa premisser eller begränsningar.  
 
Mina studier pekar på att rättvisande mått på tillgång på parker och natur (även 
friytor) kan behöva vara relativt sammansatta. De mått jag själv föreslår är 
ganska komplexa. Dels hanterar de många parametrar (räckvidd, orienterbar-
het, tillhörighet, areal, bruksvärde), dels bygger måtten på en relativt avancerad 
matematisk formel. För att genomföra analysen krävs dessutom rätt omfattan-
de GIS-underlag (axialkarta och sociotopkarta) och särskilda GIS-applikationer 
(t.ex. Place Syntax Tool). Allt detta talar således egentligen mot att måttet 
kommer att användas i praktisk planering. Det är snarare rimligt att anta att 
planeraren har större användning av de slutsatser jag drar om de parametrar 
som jag funnit viktiga: räckvidd, orienterbarhet, tillhörighet, areal och 
bruksvärden. Kanske kan kombinationer av enklare mått (t.ex. friytenärhet och 
områdesfriyta) bli användbara i planeringspraktiken. Utifrån mina empiriska 
studier måste jag dra slutsatsen att det är svårt att formulera enkla kvantitativa 
mått på friytetillgång. Jag menar inte att jag utrett frågan till sitt slut. Det åter-
står naturligtvis att se om framtida forskning kan leda till smartare mått. 
 
Om jag gör en schematisk indelning av friytetillgångsmåtten, skulle jag i Ha-
bermas termer benämna områdesfriyta som ett systemvärldsmått utvecklad av 
planerare och förvaltare för att främst beräkna t.ex. exploaterings- eller förvalt-
ningsekonomi. Jag menar mig ha påvisat deras låga relevans för brukarens livs-
värld. För brukaren är ”det geografiska områdets problem” således giltigt. För 
brukarens livsvärld är det ’platsens friytetillgång’, eller för fler brukare ’den 
topologiska friytetillgången’, som har betydelse. Detta blir tydligt i den sitatua-
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tion som Beer beskrivit i Sheffield: ”many of the more densely populated areas of the 
City had no access to local parks … [yet] It was recognized that there was no shortage of 
open space within the City; [hence] it was just not always in the right place.”500  
 
Ska man planera staden som livsmiljö måste man således kunna beskriva och 
även mäta den på ett sätt som är relevant för människors livsvärld. Både axial-
kartan, som bygger på observation och empirisk forskning, samt sociotopkar-
tan, som bygger på olika typer av bruksvärdesundersökningar, avser göra detta. 
Jag lyfter fram platsen istället för ”området” (t.ex. stadsdelen), men samtidigt 
stadsstrukturen istället för det enskilda objektet (t.ex. byggnadstypen). Jag hop-
pas ha bidragit till stadsbyggnadsforskningen och stadsplaneringspraktiken 
genom att introducera bruksvärdet, axiallinjen och ett topologiskt tänkande till pla-
neringen och utforskningen av stadens friytor.  
 
Jag tror även att normer, d.v.s. ”goda” nivåer, behöver diskuteras, inte bara på 
plats- eller projektnivå utan även på principiell regional eller nationell nivå. Jag 
hävdar att ett kontinuerligt prövande och undersökande är den enda vägen till 
kunskapsutveckling. Det är när man allt för länge stannat vid en ’sanning’ som 
gäller alla situationer som man inte längre kan vara säker på vad som egentligen 
gäller eller händer. Mått eller normer kan bara användas och förstås mot ett 
givet sammanhang. Detta sammanhang måste kontinuerligt undersökas i dialog 
mellan praktiker och forskare.   

Hur kan mått och normer ge ett nytt stadsbyggande? 

Om det är som mina empiriska undersökningar tycks visa, att det faktiskt går 
att utveckla någorlunda rättvisande mått för tillgången på parker och naturom-
råden (i Stockholm), så kan detta också öppna för nya stadsbyggnadslösningar. 
Att friytors areal och attraktivitet (bruksvärde) har betydelse är lätt att förstå. 
Den vanligaste reaktionen på en förtätning, minskning av friytan, är naturligen 
att försöka uppgradera friytornas bruksvärden. Natur blir park, park får lek-
plats o.s.v. Det som jag uppfattar som mitt främsta bidrag till stadsplaneringen 
är främst betydelsen av och makten hos stadsstrukturen, d.v.s. hur tillgänglig-
heten till friytorna styrs av friytornas och gatornas struktur.  
 
Hur tillgång och tillgänglighet hänger tätt samman illustreras schematiskt i figu-
ren nedan. Figuren nedan visar hur en hypotetisk förtätning med samtidig för-
bättring av tillgängligheten kan ge mer parktillgång.  
 

                                                 
500 COST Action C11 2003 part 1 s. 28 
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område I område I 

 
Fig. Principiellt exempel på hur en stadsstruktur kan öka parktillgången vid förtätning genom samtidig till-
gänglighetsförbättring. 
 
Figurerna ovan visar mycket principiellt hur grönytan för området I kan visa 
nåt helt annat än grönytetillgången i platsen i. Platsen i skulle t.ex. kunna vara 
en bostadsfastighet. Område I skulle dels kunna vara en administrativt avgrän-
sad stadsdel eller ett planområde, dels kan det vara omlandet kring platsen i 
inom ett specifikt fågelavstånd. Att räkna grönytan inom detta område, blir en 
slags områdesgrönyta. Förtätningen i den vänstra grönytan minskar områdes-
grönytan i område I. Men, grönytetillgången i platsen i kommer med förtät-
ningen här snarare att öka, eftersom tillgängligheten till den högra grönytan 
förbättras avsevärt med en ny gata. Med detta enkla exempel menar jag visar 
hur kunskap om stadsstruktur och tillgänglighet kan, innebära att ”tätare stad 
blir mer park”, om man med ”mer park” menar tillgänglig park.      
 
Mina undersökningar visar att Östermalm har väsentligt högre park- och natur-
tillgång än Rågsved och Högdalen. Detta menar jag kan förklaras av stadsom-
rådenas struktur. I efterkrigstidsområdena ligger friytestrukturen som en krans 
runt bostadsenklaver i huvudsak utanför de vardagliga rörelsemönstrena mellan 
bostad och centrum. Så har också de s.k. tunnelbanestäderna medvetet plane-
rats. I Rågsved och Högdalen finns en del mindre parker insprängda nära hu-
sen men den huvudsakliga grönstrukturen är segregerad. I senare tillkomna 
stadsdelar som Tensta, Rinkeby och Skärholmen är den rumsliga segregeringen 
av grönområdena som gröna bälten runt och mellan stadsdelarna ännu tydliga-
re. Skillnaden i stadsstrukturer mellan efterkrigsområdena och innerstaden i 
Stockholm är fundamental. 
 
Östermalm utgör i stort sett ett rutnät som minimerar avståndet från varje 
adressport till omgivningen. Grönområdena på Östermalm är integrerade i 
gatustrukturen och har samtidigt en sammanhängande grönstruktur där det 
stora friområdet Djurgården knyts samman med de mellanstora stadsparkerna 
Humlegården, Tessinparken och Gustaf Adolfsparken, med hjälp av långa raka 
esplanader. Lindhagens planeringsprinciper om parker ”i hvars och ens mans 
väg” har bevisligen lyckats i praktiken. På vilket gata du än står på Östermalm 
så ser du ett grönområde i slutet av gatan. Detta torde ha betydelse för upple-
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velsen av park- och naturtillgång. Att Östermalm dessutom har attraktiva 
grönområden med många bruksvärden gör självklart sitt till. Jag tror att detta 
också delvis kan förklaras av den goda tillgängligheten.  
 

 
 
Fig. Principiell skiss av två stadsstrukturer med parkstruktur och vardagligt rörelsemönster. Den vänstra är av 
typen ”Lindhagens kvartersstad” med integrerade parker och esplanader, och komplexa vardagsrörelser som 
genomkorsar parkerna. Den högra är av typen ”tunnelbanestad” med en segregerad parkstruktur, ett omgivan-
de grönt bälte, och koncentriska vardagsrörelser mellan bostad och centrum med eventuell tunnelbanestation som 
inte når parkerna.  
 
Jag tror att stadsstrukturen sannolikt har påverkan på bruksvärdena på längre 
sikt. En hög tillgänglighet och täthet ger ett högt potentiellt besökstryck. Detta 
besökstryck skapar troligen över tid intressenter som ’hävdar’ grönområdena. 
Ett kontinuerligt hävdande och brukande gör att parkerna får politisk betydelse 
och därmed ges mer resurser. Mer resurser till utveckling ökar bruksvärdena. 
Med ökade bruksvärden så ökar sannolikt även besökstrycket. På detta sätt tror 
jag att vissa friytestrukturer gynnas över tid, som i en god spiral. En förbättring 
av tillgängigheten kan således få långsiktiga effekter på tillgången som helhet.   
 
Utifrån John Rawls rättviseteori, om att det som är rättvist är det som gynnar 
de sämst ställda, förefaller det vid första tanken mer rättvist att förtäta i inner-
staden eftersom de enligt mina undersökningar har större park- och naturtill-
gång. Denna slutsats utgår dock från att förtätning är försämring, med avseen-
de på friytetillgång. Ser man att förtätning kan innebära förbättring genom ett 
nytt integrerat gångsystem så kan man på lika starka grunder hävda att förtät-
ning bör ske i ytterstaden. Här kan de största förbättringarna ske eftersom ytef-
fektiviteten här är mycket lägre. Om man ser på Östermalm som jag betraktar 
som ett i stort sett optimerat system, lyckas med dagens förvaltningsmedel 
upprätthållas på god nivå. Däremot har Norrmalm och centrala delar av Sö-
dermalm med för små och få parker svårigheter med slitage och brukarkonflik-
ter. Gamla Enskede har en god nivå på skötsel och tillgång men Rågsved har 
en relativt otillgänglig offentlig friytestruktur som i vissa lägen är alltför spatiös 
för att kunna skötas på en godtagbar nivå. Dessa förhållanden kan ändras ge-
nom att minska ytorna och öka bruksvärdena genom design, men framförallt 
genom att öka tillgängligheten med nya gång- och gatusystem. I vilken mån det 
går att bygga om, reglera och förtäta efterkrigstidens bebyggelse eller i vilken 
utsträckning man byggt fast sig i en ineffektiv struktur i detta hänseende är en 
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fråga att studera djupare.  
 
Den samtida planeringen handlar inte längre om stora projekt som skapar nya 
områden på jungfrulig mark utan en kontinuerlig lokalt platsdriven förtät-
ningsprocess. Vi kan inte längre bygga allt från början utan det handlar om 
fortlöpande förändring och omstrukturering. För denna proceduriella plane-
ringssituation anser jag att Rawls rättviseprincip är en rimlig social och sam-
hällsekonomisk utgångspunkt för planeringen av den offentliga friytestruktu-
ren. Att ha fokus på förbättring och på dem som har det sämst ställt när det 
gäller friytetillgång, innebär ett konstruktivt för att inte säga kreativt perspektiv 
som länge saknats i grön- och friyteplaneringen. Det handlar om att göra ”de 
små stegens tyranni”, som förtätning ibland beskrivs, till en utvecklingsmöjlig-
het, inte ett hinder. Ett sådant perspektiv skulle med Stockholms situation även 
kunna förbättra för de som Peter Hall är så orolig för i boken ”Cities of To-
morrow”, nämligen stadens många resurssvaga och maktlösa. En sådan plane-
ring skulle också se till att friytestrukturen blev samhällsekonomiskt effektivt 
distribuerad i staden, så att marknadens aktörer och stadens invånare får största 
möjliga frihet att välja bostadsmiljö eller arbetsmiljö. En sådan ny regularism 
för ytterstadens förtätning och omstrukturering skulle, med de rätta kunska-
perna och måtten, kunna gå under parollen ”Här byggs för att få ljus och luft”. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Tillförlitlighet och statistisk säkerhet 
Tabellen från TEMO redovisar felmarginalen för uppmätta procenttal vid olika stickprovsstor-
lekar. Det sanna procenttalet ligger med 95 procents sannolikhet inom intervallet +/- det antal 
procentenheter som anges i tabellen. 
 
 
Urvalets omfång Felets storlek när svaren fördelar sig på följande sätt: 

(= bastalet) 5-95 
% 

10-90 
% 

15-85 
% 

20-80 
% 

25-75 
% 

30-70 
% 

35-65 
% 

40-60 
% 

45-55 
% 

50-50 
% 

30 intervjuer + 8.0 + 10.0 + 13.0 + 14.6 + 15.8 + 16.7 + 17.4 + 17.9 + 18.2 + 18.3 

50 intervjuer 6.2 8.5 10.1 11.3 12.2 13.0 13.5 13.9 14.0 14.1 

75 intervjuer 5.0 6.9 8.2 9.2 10.0 10.6 11.0 11.3 11.5 11.5 

100 intervjuer 4.4 6.0 7.1 8.0 8.7 9.2 9.5 9.8 9.9 10.0 

200 intervjuer 3.1 4.2 5.1 5.6 6.1 6.5 6.8 6.9 7.0 7.1 

250 intervjuer 2,8 3,8 4.5 5.1 5.5 5.8 6.0 6.2 6.3 6.3 

400 intervjuer 2.2 3.0 3.6 4.0 4.3 4.6 4.8 4.9 5.0 5.0 

500 intervjuer 2.0 2.7 3.2 3.6 3.9 4.1 4.3 4.4 4.5 4.5 

1.000 intervjuer 1.4 1.9 2.3 2.5 2.7 2.9 3.0 3.1 3.1 3.2 

2,000 intervjuer 1,0 1,3 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 

3,000 intervjuer 0,8 1,1 1,3 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 

5,000 intervjuer 0,6 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 

 
 
Om exempelvis 15 % svarar ”ja” på en fråga där 3 000 intervjuer genomförts blir felmarginalen 
+1,3 %. Man kan då med 95 % säkerhet säga att det sanna värdet ligger mellan 13,7 och 16,3 
procent. Generellt gäller för att få osäkerhetsintervallet att minska till hälften måste bastalet 
och därmed urvalet ökas fyra gånger. Vill man uppnå en högre precision än vad som kan ges i 
en undersökningsomgång är det oftast möjligt att medverka i flera på varandra följande under-
sökningsomgångar och addera resultaten. 
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Bilaga 2 

 
Observationsstudier i tio Stockholmsparker våren 2004 av Anders Sandberg 

 
Systematiska ögonblicksbilder –  ”snapshots” 
frekvens, personer som vistas och rör sig genom och kring parkerna. 
Exempel   33  (20)  Vid observationstillfället vistades 33 personer i parken varav 20 var barn 
                  5   50     5 pers.sneddade genom parken och 55 st. rörde sin på gångbanor runtom. 
  
PLATS  8-10 11-13 14-16 17-19 
Tegnérlunden 
Vardag/sol  15  (0) 50  (0) 18  (4) 18  (5) 
  10   - 20   - 12   - 7   - 
Vardag/mulet   1   (0) 11  (4)  0  (0)   9  (2) 
   5   10  4    9  2  12    9  8 
Helgdag/sol   2   (0) 17 (10) 94  (9) 40  (1) 
   0    1  7   10  3  10  5   5 
Helgdag/regn   0  (0) 0   (0) 12  (6)  6  (1) 
   0   0 2    6   1   3  2   5 
Spökparken 
Vardag/sol  2  (0) 8  (0) 5  (0) 0  (0) 
  0   - 1   -  0   - 1   - 
Vardag/mulet  1  (0) 1  (0) 1  (0) 3  (2) 
  1   11 1   7 2   7 2   12 
Helgdag/sol  2  (0) 2  (0) 10  (0) 1  (0) 
  0   0 1   3 0   3 0   3 
Helgdag/regn  3  (0) 1  (0) 4  (0) 0  (0) 
  0   0 0   3 0   8 2   4 
Karlaplan 
Vardag/sol  33  (20) 15  (1) 20  (0) 55  (15) 
  8   50 10  50 10  50 20  70 
Vardag/mulet  1  (0) 3  (0) 2  (2) 2  (0) 
  12  30 10  60 15  50 14  55 
Helgdag/sol  1  (0) 30  (2) 69  (4) 13  (6) 
  2   3 12  34 15  30 10  12 
Helgdag/regn  1  (0) 0  (0) 0  (0) 16  (7) 
  2  10 4  17 2  10 22  17 
Hedvig E kyrka 
Vardag/sol  3  (0) 4  (1)  5  (2) 7  (0) 
  1   20  0   25 2   35 0   27  
Vardag/mulet  0  (0) 0  (0) 1  (0) 3  (0) 
  3  25 2  31 4  20 3  27 
Helgdag/sol  0  (0) 2  (0) 9  (0)  1  (0) 
  0   2 1  15 3  10 2  20 

                                                                                          bröllopssällskap 
Helgdag/regn  0  (0) 0  (0) 30* (0) 3  (0) 
  0   3 1   5 2   10 0  12 
Observatorieparken 
Vardag/sol  10  (0) 94  (10) 103  (10) 85  (15) 
   7   11 10   35  10   20  6   19 
Vardag/mulet  6  (0) 9  (2) 6  (0) 10  (4) 
  10  20 5  15 10  26 15  30 
Helgdag/sol  2  (0) 55  (15) 160  (30) 30  (4) 
  4   0  5   20     8   15  3   18 
Helgdag/regn  2  (0) 0  (0)  40  (10) 8  (3) 
  1   1 6  15 4  23 8   4 
Obs.parklek 
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Vardag/sol  0  (0) 47  (30) 45  (30) 73  (39) 
Vardag/mulet  0  (0) 36  (30) 44  (36) 15  (8) 
Helgdag/sol  0  (0) 32  (17) 80  (50) 9  (7) 
Helgdag/regn  0  (0) 2  (0) 16  (10) 0  (0) 
Bäckahagsparken 
Vardag/sol  2  (0) 3  (3) 0  (0) 0  (0) 
  6 7 3 4 
Vardag/mulet  0  (0) 2  (0) 8  (8) 0  (0) 
  2 2 1 3 
Helgdag/sol  0  (0) 2  (1) 0  (0) 0  (0) 
  2 2 7 2 
Helgdag/mulet 0  (0) 0  (0) 2  (1) 0  (0) 
  0 3 2 5 
Bandängen 
Vardag/sol  105  (95) 50  (45) 130  (120) 10  (10) 
  15 11 7 17 
Vardag/mulet  14  (5) 59  (50) 69  (54) 30  (16) 
  5 8 6 5 
Helgdag/sol  18  (10) 30  (20) 220 (120) 80  (50) 
  5 12 25 10 
Helgdag/regn  0  (0) 15  (7) 30  (17) 7  (7) 
  4 4 12 12 
Reflexen  
Vardag/sol  0  (0) 3  (0) 5  (0) 3  (0) 
  14 17 27 11 
                                  Dagisgrupp 
Vardag/mulet  0  (0) 34* (28) 2  (0)  4  (2) 
  3 4 7 12 
Helgdag/sol  2  (0) 5  (2) 4  (0) 10 (6) 
  2 7 18 4 
Helgdag/regn  0  (0) 0  (0) 0  (0) 0  (0) 
  10 6 5 8 
Rågdalen  
Vardag/sol  0  (0) 2  (2) 90  (85) 40  (40) 
  39 35 5 7 
Vardag/mulet  3  (2) 0  (0) 10  (5) 18  (12) 
  17 12 6 10 
Helgdag/sol  0  (0) 11  (9) 27  (20) 33  (20) 
  4 7 10 7 
Helgdag/regn  3  (2) 0  (0) 1  (0) 6  (6) 
  7 2 7 7 
Sansiro  
Vardag/sol  6  (5) 0  (0) 0  (0) 0  (0)  
  0 0 0 0 
Vardag/mulet  0  (0) 0  (0) 0  (0) 1  (0) 
  0 0 0 0 
Helgdag/sol  0  (0) 0  (0) 6  (0) 0  (0) 
  0 0 3 0 
Helgdag/regn  0  (0) 0  (0) 1  (0) 2  (0) 
  0 0 5 1 
Låsfjädern  
Vardag/sol  0  (0) 0  (0) 3  (1) 6  (4) 
  4 4 5 9 
Vardag/mulet  0  (0) 1  (0) 0  (0) 6  (4) 
  1 3 7 1 
Helgdag/sol  1  (0) 1  (0) 5  (3) 10  (3) 
  3 0 4 4 
Helgdag/regn  0  (0) 0  (0) 0  (0) 5  (4) 
  2 1 4 3 
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Bilaga 3 

Place Syntax Tool  

Denna information finns även på: http://www.nada.kth.se/projects/prom03/pst 
 
Uppdragsgivare Alexander Ståhle Lars Marcus 
Programmering: Gustav Algotsson, Martin Fitger, John Jansson, Ranin Jouda, Björn Lalin,  
Göran Lindmark, Linus Löfström, Max Thoursie, Hanna Wijkström  

Place Syntax Tool - Användarmanual 

Place Syntax Tool (PST) är ett insticksprogram till MapInfo Professional som möjliggör till-
gänglighetsanalyser. Genom beräkningar på kartdata kan PST bedöma adresspunkters tillgäng-
lighet till attraktioner (t.ex. restauranger). För att kunna behandlas av PST behöver kartan ha 
tabeller för siktlinjer, adresspunkter och attraktioner per fastighet. Med tillgänglighet till attrak-
tioner av en viss typ menas antalet sådana attraktioner som finns inom ett visst antal riktnings-
ändringar och/eller ett visst gångavstånd (vilket kan konfigureras av användaren). I grova drag 
fungerar PST så att det delar ut tillgänglighetspoäng till adresspunkter beroende på hur nära de 
ligger till någon attraktion. Adresspunkterna som får poäng kallas målpunkter och adresspunk-
terna med attraktioner på kallas källpunkter i denna manual. Observera att dessa kan vara 
samma uppsättning av punkter. Punkter som ligger nära attraktionen får högre poäng än de 
som ligger längre ifrån. För denna beräkning kan man ställa in ett flertal parametrar. Den kan-
ske viktigaste är inställningen för vad man menar med ”nära”; det intressanta med Place-
Syntax-teorin är att två punkter upplevs som avlägsna om vägen mellan dem innebär många 
riktningsändringar. Man kan också ange att tillgänglighetspoängen ska bero på närhet till flera 
olika typer av attraktioner, samt hur viktiga de olika kriterierna är. T ex kan man beräkna till-
gängligheten till restauranger och butiker, där butiker ska få dubbelt så stor inverkan på poäng-
en som restauranger.  
 
Målgrupp   
Denna handledning förutsätter att användaren är bekant med MapInfo Professional. Pro-
grammet är framtaget för samhällsplanering och relaterad forskning, med fokus på flexibilitet. 
Det är upp till användaren att ange parametrar som ger ett meningsfullt resultat.  
 
Installation  
MapInfo Professional måste vara installerat före PST installeras. De tre filerna pst.dll, pst.mbx, 
pst_menu.mbx ska läggas i installationskatalogen för MapInfo (t.ex. C:\Program Fi-
les\MapInfo 6.5). Nästa gång MapInfo startas kommer en ny meny Place Syntax Tool visas på 
menyraden.  
 

Place Syntax Tool - Systembeskrivning 

Place Syntax Tool applikationen är indelad i två huvudkomponenter. Den ena komponenten är 
skriven i MapInfo's eget programmeringsspråk MapBasic och implementerar MapInfo-nära 
kommandon som t ex att läsa och skriva till MapInfo’s egna databaser. Den andra huvudkom-
ponenten är skriven i C/C++ och är kompilerad som en DLL (Dynamic Link Library). Denna 
komponent har hand om GUI samt tidskritiska beräkningar för analyser av kartdata. De båda 
komponenterna kommunicerar med varandra via ett kommunikations-interface som finns 
implementerat i DLL:en. Huvuduppgiften för MapBasic-komponenten i PST-applikationen är 
att utföra olika MapInfo-nära uppgifter, som att läsa in punkter, linjer, och annan data från 
MapInfo’s databaser, och även att uppdatera dessa databaser då kartorna färgas om efter resul-
tat av beräkningar. Kärnan i MB-programmet är en loop som prenumererar på meddelanden 
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från applikationstråden i DLL:en, och utför olika uppgifter beroende på vilka meddelanden 
som tas emot.  

Programflöde 

Place Syntax Tool  startas genom ett menyval i MapInfo (”Place Syntax Tool” / ”Start 
PST…”). Det första som då händer är att MapBasic programmet PST.MBX startas, som i sin 
tur dynamiskt länkar in biblioteket PST.DLL. MB-programmet anropar därefter funktionen 
RunPST i DLL:en, som skapar en tråd för kärnan i PST-applikationen i DLL:en, och startar 
denna. MapBasic-programmet går därefter in i en loop där den prenumererar på meddelanden 
m.h.a. DLL-funktionen GetMessage, som i sin tur väntar på meddelanden från applikations-
tråden och returnerar dessa till MB-programmet för att bli processade. MB-programmet fort-
sätter att anropa GetMessage varje gång den processat ett meddelande, tills dess att den får 
meddelandet quit, Då går den ur loopen, kallar på DLL-funktionen Quit för att stänga ner 
applikationstråden, varpå applikationen avslutas. Beräkningarna utförs när användaren trycker 
på knappen Generate. Det första som händer är att sökstrukturen byggs upp med ett anrop till 
BuildStructure. Sedan extraheras beräkningsinställningar från GUI och metoden setSearchMo-
de anropas för att förbereda sökningen. Sedan anropas ResetCalculation för att nollställa resul-
tat från tidigare beräkningar. För att räkna fram resultatet gås varje punkt i önskade kolumner 
av fastighetstabellen igenom(kaféer, restauranger, … som valda i GUI) och för varje objekt 
anropas calculateForPoint. Detta utför en beräkning för denna punkt och adderar det till det 
ackumulerade totala värdet. När alla punkter beräknats kan resultatet hämtas ut via getScore 
och returneras till MapInfo via kommunikationskanalen. 
 

 

Figur. Sekvensdiagram över dataflödet mellan huvudkomponenterna i applikationen. 
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Bilaga 4 

 
Följande 14 utredningar har initierats av stadsbyggnadskontoret och gatu- och fastighetskonto-
ret 1996-2002: 
 

 
 
1. Park- och grönområdenas betydelse för boende och barn på dag- och fritidshem i Hässelby 
gård och Hässelby Villa stad. USK 1996 
2. Hur barn använder park- och naturområden i Östberga. USK 1996 
3. Rinkebys rekreationsytor, en bedömning av vilka friytor som har stora allmänna värden, i 
den övergripande grönstrukturen och lokalt i stadsdelen. SBK och GFK 1996 
4. Handbok som beskriver arbetsgången i en undersökning om hur barn använder park- och 
naturområden. Undersökningen riktar sig till nyckelpersoner och företrädare för olika verk-
samheter för barn i åldrarna 1 - 12 år. USK 1997 
5. Handboksexempel Hägersten. Stadsdelsförvaltningen 1998 
6. Handboksexempel Söderled. Stadsdelsförvaltningen 1998 
7. Handboksexempel Kungsholmen. Stadsdelsförvaltningen 2000 
8. Tensta-Hjulsta. De boendes syn på stadsdelens förnyelse.USK 1997 
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9. Sätra och Skärholmens naturområde, ur närboendes perspektiv. USK 1999 
10.Tyck om Dina parker. SBK och Stadsdelsförvaltningana i innerstaden 2000 
11.Järvafältet ur boendes och arbetandes perspektiv. USK 2001 
12.Medborgarenkät 2001. Fördjupningsstudier i stadsdelarna Hässelby Strand, Hässelby Gård, 
Hässelby Villastad, Mariehäll, Johanneshov och Fruängen. SBK och TEMO 2001 
13.Användning av grönytorna i Årsta med omnejd. GFK och USK 2002 
14.Barns och ungdomars favoritplatser utomhus i Enskede – Årsta. SBK och Stadsdelsförvalt-
ningen 2002 Andra undersökningar om stockholmarnas användning och 
upplevelser av parker och grönområden i staden från1998-2002:  
15.Ungdomars prioritering av kultur. Socialhögskolan, Forskningsenheten vid Kultur- och 
idrottsförvaltningen, Stockholms stad, pm och rapporter 1998-1999 
16.Kan vi gå ut och leka? Barn i utomhusmiljö i Stockholms nybyggda innerstad, KTH och 
GFK, Jens Nilheim 1999 
17.Miljöhälsorapport för Stockholms stad. SLL Miljömedicinskaenheten 1999 
18. Servicen i stadsdelen. Så tycker brukarna, en jämförelse med 1996. USK 2000 
19. Medborgarenkät 2001, stockholmarnas aktiviteter och upplevelser. TEMO och Miljöför-
valtningen 2001 
20. Barns utemiljö i Stockholms innerstad och ytterstad. Friytor och planering. D-uppsats i 
kulturgeografi, Stockholms universitet av Sofia Cele 2002 
21. Instängd på platsen, en miljöpsykologisk analys av upplevelsen av att växa upp och bo i ett 
segregerat bostadsområde. Maria Nordström, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms 
universitet 2002 
22. Fyra rapporter från projektet Grönskande Levande Gårdar,  
- Gårdar och livsstil i förändring, USK 2000 
- Goda exempel 2002 
- Gårdspraktika 2002 
- Förändringsprocesser på gårdarna, Sofia Cele, Kjell Olofsson 2002 
23. Solberga. En undersökning av de boendes attityder till och uppfattningar om sin boende-
miljö i Solberga, Älvsjö stadsdelsnämnd, Älvsjö stadsdelsförvaltning, Teknik- och Miljöenhe-
ten, jan-mars 2002 
24. Ungdomars mötesplatser i staden – en överblick av Södermalm, projektarbete 5 poäng, 
samhällsplanerar linjen, termin 3HT 2002, Tobias Lind, Anna Lindquist och Susanne Salshe-
den, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet 
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Bilaga 5 

Observationsprotokoll för expertvärdering i arbetet med Stockholms sociotopkarta.  
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