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Hur bör staden växa ur ett hållbart perspektiv

 
Redan under sjuttiotalet började man runt om i världen 
att uppmärksamma de problem som orsakades av den 
starka utvecklingen i världens länder. Det var bl a de 
växande städerna med påfrestningar på såväl miljön som 
på människors hälsa som utgjorde det stora hotet. Detta 
ledde till att FN 1976 anordnade en världskonferens där 
boendefrågor stod i fokus. Utifrån detta antogs första 
konferens, som kom att kallas Habitat, en resolution kring 
frågor om boende, bostadsbyggande, bebyggelsemiljö och 
stadsplanering. (Boverket 1998, s. 12) 

1996 hölls den andra världskonferensen, Habitat ll, i 
Istanbul. Syftet med Habitat ll var att enas om riktlinjer 
och principer som kunde vända den negativa utvecklingen 
och förbättra boendevillkoren och livsmiljön för 
människor i deras boendemiljöer såväl i städerna som 
på landsbygden. Man kom således att jobba utifrån två 
teman: en rimlig bostad för alla samt en hållbar utveckling 
av människors boplatser i en värld med växande städer. 
(Boverket 1998, s. 13) 

För att nå upp till de mål som är förenade med Habitat 
ll, ställs det stora krav på hur samhället klarar av yttre 
störningar och hot. Det krävs således att samhällets olika 
funktioner samspelar med den omgivande naturen, men 
även hur samhället är organiserat. Utifrån detta har vi 
idag fått ytterligare tre begrepp som skall stå som grund 
för det hållbara samhället. Dessa är ekologisk hållbarhet, 
ekonomisk hållbarhet samt social hållbarhet. Ibland läggs 
även en fjärde kategori till, nämligen kulturell hållbarhet. 
Det är utifrån dessa fyra termer som vi skall kunna leda 
samhället mot en hållbar utveckling1. (Boverket 1998, s. 8) 

Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara 
vattnets, markens och ekosystemens produktionsförmåga 
samt att minska påverkan på naturen och människans 
hälsa. Ett fungerande samspel mellan den byggda miljön, 
staden, grannskapet, och den omgivande naturen är 
grunden för en förutseende samhällsplanering. (Boverket 
1998, s. 8)  

Hållbar utveckling

I detta kapitel för jag en övergripande 
diskussion kring hur staden bör 
expandera utifrån ett hållbart perspektiv. 
Först kommer en kort förklaring av 
begreppet hållbar utveckling. Därefter 
följer en kort historik hur stadens form 
har påverkats av transportsystemens 
utveckling samt en kort beskrivning av 

HUR BÖR STADEN VÄXA UR ETT HÅLLBART PERSPEKTIV

dagens olika urbana strukturer. 
Därefter följer en övergripande diskussion 
kring vilken stadsutveckling, utifrån såväl 
regional- som på ortsnivå, som skapar 
bästa strukturella förutsättningar för 
minskad energiförbrukning. 
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Stadsstrukturens utveckling 

I dagens moderna samhälle är det viktigt att man på ett 
snabbt och smidigt sätt kan ta sig från en punkt till en 
annan. Att vara rörlig har kommit att bli en del av vår 
livsstil och det är främst genom bilen som vi har skapat 
oss detta geografiska oberoende av rum. Bilens intåg har 
inte bara möjliggjort det för människan att på ett lättare 
sätt förflytta sig mellan olika platser, utan har även på 
ett negativt vis bidragit till utbredningen av våra städer 
samt haft en negativ inverkan på vår miljö. Nedan följer 
en kort historik av hur stadens form har påverkats av 
transportsystemens utveckling samt en kort beskrivning 
av dagens olika stadsstrukturer.  

Transportsystemets påverkan på städernas 
utveckling  
Städer har genom alla tider vuxit fram i samband med 
någon form av möte och utbyte. Ofta var det där två 
vägar korsade varandra som någon form av handel 
uppstod då det var här som människorna på ett naturligt 

sett kunde mötas. Även hamnar har varit viktiga platser 
för handel med omgivande städer och länder. Det var 
således oftast handeln som var grunden till att en stad 
började ta form och detta i samband med möjligheten att 
kunna ta sig dit. (Troedson 1999, s. 68) 

Tillgängligheten till staden har således alltid spelat en 
viktig roll för dess utveckling. De små knutpunkterna 
med god tillgänglighet kom sedermera ofta att utvecklas 
till städer där olika typer av funktioner, som service, 
arbete, fritidsaktiviteter och bostad låg nära varandra. 
Detta var en nödvändighet då man förflyttade sig till 
fots vilket bidrog till att den förindustriella staden fick 
en tät struktur med en hög densitet och en integrerad 
markanvändning. (Book & Eskilsson 1999, s. 22) 

I och med industrialismens genombrott inleddes 
en urbanisering av städerna vars invånarantal ökade 
kraftigt. Detta ledde till snabbt överbefolkade städer 
med omfattande hälso- och miljöproblem som följd. 

Social hållbarhet innebär att man skall sträva efter att 
bygga ett långsiktigt, stabilt och dynamiskt samhälle 
där människans grundläggande behov uppfylls. Detta 
innebär att ett samhälles sociala hållbarhet beror på hur 
väl människors vardagsliv fungerar på de platser där de 
bor. I förlängningen innebär detta att det är funktioner 
som delaktighet, gemenskap och social sammanhållning, 
trygghet och säkerhet, service och transporter som avgör 
hur pass hållbart samhället. (Troedson 1999, s. 38)

Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med de 
mänskliga och materiella resurserna. Detta för att 
skapa en långsiktig tillväxt av ekonomin. Hotet mot en 
ekologisk ekonomi är att man fortsätter med utnyttjandet 
av resurser från billiga länder och främjar oss från 
lokalt beroende av resurser, att man fortsätter att bruka 
fossila bränslen i takt med att transportarbetet och 
varukonsumtionen ökar. (Orrskog 1993, s. 58) 

Kulturell hållbarhet innebär att man skall lyfta fram det 
kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form 

av byggnader, bebyggelsemiljöer, platser och landskap 
med särskilda värden för att de skall kunna värnas och 
utvecklas. 

Det är viktigt att komma ihåg att hållbar utveckling 
förutsätter ett helhetstänkande, dvs. att de fyra 
kategorierna skall vägas samman på ett balanserat 
sätt, samt att hållbar utveckling inte skall ses som ett 
statiskt tillstånd, utan som en förändringsprocess. 
Begreppet sätter upp vissa gränser, men dessa är alltså 
inte absoluta utan definieras utifrån dagens teknologi 
och samhällsorganisationer, av naturresurser och av 
biosfärens förmåga att tåla effekterna av människans 
olika verksamheter. (Naturvårdsverket 2002, s. 18) Utifrån 
detta kan man säga att hållbar utveckling kan ses som 
alla människors – nu levande och framtida generationer 
– rätt till ekonomisk och social utveckling samt en rättvis 
resursfördelning inom ramen för ekosystemets bärkraft. 
(Falkheden & Malbert 1999, s. 15)
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Urbana strukturer 
Utbredningen av städerna och deras funktioner, som 
har pågått under det senaste decenniet, har resulterat i 
att man idag kan tala om fyra olika urbana strukturer. 
I planeringssammanhang förekommer ett antal 
övergripande stads- och transportutvecklingsstrategie
r. Forskarna Hans Bjur och Carl-Johan Engström har 
sammanfattat fyra huvudstrategier för urban tillväxt; 
centraliserad, flerkärnig, spridd och linjär tillväxt. (Book 
& Eskilsson 1999, s. 85) 

Centraliserad centrumstruktur kännetecknas av stor 
koncentration av verksamheter till huvudsakligen ett 
starkt centrum. Transportsystemet är oftast radiellt eller 
ringradiellt uppbyggt. Det kan dock uppstå problem 
med överbelastningar av trafiknätet och trängsel, och 
då framför allt under rusningstrafik, då stora mängder 
arbetsplatser och andra aktiviteter generar stora 
trafikströmmar. Den kompakta strukturen gynnar 
kortväga gång- och cykelresor.  (Book & Eskilsson 1999, 
s. 85) 

Utspridd centrumstruktur är resultatet av decentraliserade 
verksamheter och vanligtvis ostrukturerad lokalisering. 
Ofta finns det ett samband med gles bebyggelse och 
låg densitet vilket ökar avstånden av tydliga noder. 
Detta i kombination med spridda rörelsemönster och 
långa avstånd kräver individuella transportlösningar då 
kollektivtrafik oftast inte är någon lönsam satsning. (Book 
& Eskilsson 1999, s. 99) 

Korridorsbaserad centrumstruktur är en variant av 
decentraliserad koncentration av centrumaktiviteter 
och karaktäriseras av en bandstruktur eller linjär 
centrumutveckling. Detta kan möjliggöra effektiva 
kollektiva linjedragningar längs transportkorridorer 
dit merparten av rörelseströmmarna äger rum. 
Generellt kan man säga att korridorsbaserad 
centrumutveckling motverkar slumpmässig utspridning av 
centrumaktiviteterna. Dessa blir mer strukturerade vilket 
kan ge underlag för kollektiva transportlinjer. (Book & 
Eskilsson 1999, s. 114) 

      Centraliserad          Utspridd                 Korridorsbaserad                       Flerkärnig

En naturlig åtgärd var då att separera de traditionella 
centrumfunktionerna, som arbete och bostad. Detta 
skedde i samma takt som nya transportsystem utvecklades 
vilket i sin tur lade grunden till stora förändringar inom 
såväl stadsbyggandet som stadens struktur. (Book & 
Eskilsson 1999, s. 22) 

De nya transportsystemen, såsom spårvagnar, ledde 
till stora förändringar i bebyggelsestrukturen då det 
möjliggjorde en separering av olika verksamheter som 
bostäder och arbetsplatser. På så vis utvecklades nya 
arbetsförstäder, egnahemssamhällen och villastäder. 
Dessa lokaliserades vid transportleder, vilket resulterade 
i att städerna fick en stjärnliknande struktur. (Book & 
Eskilsson 1999, s. 22) 

I och med bilismens frammarsch förändrades 
stadsstrukturen markant. Det var nu möjligt att på ett 
friare sätt välja lokalisering för de olika verksamheterna. 
Resultatet av detta har blivit ytmässigt allt större städer 
som kännetecknas av låg densitet och en utspridning av 
verksamheter och centrumfunktioner i hela stadsområdet. 

Den geografiska stabilitet eller närhet som tidigare präglat 
städerna ersattes av såväl hög rörlighet som geografisk 
flexibilitet. 

Enligt Badoni och Krämer har ingen annan enskild 
modern produkt påverkat den rumsliga strukturen i 
västlandet i så hög grad som bilen (Book & Eskilsson 
1999, s. 114). Bilismen har möjliggjort framväxandet av 
den postindustriella staden, och idag kan man tala om den 
postindustriella bebyggelsestrukturen, som kännetecknas 
av låg densitet, utspridning av verksamheter, 
suburbanisering. Denna struktur förutsätter ett samhälle 
baserat på bilism. (Book & Eskilsson 1996, s. 2)

Utveckling av transportsystem kan således resultera i 
en omorganisering av stadens struktur, vilket både kan 
få en centraliserande och decentraliserande verkan. 
Det vill säga att vissa lokaliseringar får en högre 
tillgänglighet (centralisering) samtidigt som exploatering 
av nytillgängliga ytor möjliggörs (decentralisering). (Book 
& Eskilsson 1996, s. 1)
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Planera för ett regionalt nätverk för minskat 
transportarbete
Idag uppvisar Sverige en gles ortsstruktur (Boverket 
2000, s. 31). Detta i kombination med en ökad tillgång 
av snabbare kommunikationer har lett till att allt större 
”vardagsregioner” för boende, arbete och service 
har skapats. Statistik visar att antalet pendlare över 
kommungränserna successivt har ökat från år 1970 
till 1994. 1970 var det ca en halv miljon som pendlade 
över kommungränserna, medan det 1994 var en miljon 
pendlare. Vad gäller fysiska och rumsliga strukturer för 
en hållbar utveckling innebär denna process att frågor 
om ortsstrukturer, bosättningsmönster samt transport- 
och trafikstrukturer i större utsträckning måste relateras 
till ett regionalt sammanhang. Frågan om vilken regional 
ortsstruktur som har bästa förutsättningar till en 
hållbar utveckling kan därmed ses som en viktig fråga. 
(Falkheden & Malbert 1999, s. 13)

Detta är en av utgångspunkterna i skriften ”Sverige 2009”. 
Där skisseras en vision om ett mönster där 

de idag avgränsande städerna respektive tätorterna, 
kopplas samman i ett nätverk med hjälp av effektiva, 
spårbundna kommunikationer s.k. pärlbandsstruktur. 
Den rumsliga strukturen som då framträder är ”ett nätverk 
eller ett pärlband av medelstora och små städer och tätorter” 
(Sverige 2009, s. 31) med god tillgänglighet. På så vis 
skulle det skapas ett nätverk som skulle täcka in ca 80 % 
av landets befolkning. (Falkheden & Malbert 1999, s. 14) 
En sådan omfattande satsning på ett regionalt spårbundet 
kollektivtrafiknät, skulle skapa strukturella förutsättningar 
för en minskad bilanvändning och därmed komma ett 
steg närmre hållbar samhällsutveckling. 

Decentraliserad eller centraliserad 
stadsutveckling 

Ett viktigt led i den fortsatta planeringsstrategin är således 
att genom de fysiska strukturerna finna en stadsutveckling 
som leder mot ett hållbart samhälle. I detta arbete måste 
vi bl a minska på den totala energianvändningen, bryta 

Flerkärnig centrumstruktur karaktäriseras av en 
decentraliserad koncentration av centrumaktiviteter. Den 
urbana formen är antigen uppbyggd enligt en satellit- 
eller pärlbandsstruktur eller som en sammanhängande 
stadskropp med tydliga kärnor. Strukturen är 
oftast hierarkiskt uppbyggd med huvudcentrum 
och subcentrum, vilka avlastar huvudcentrum. 
Koncentrationen innebär tydliga flöden och 
rörelseströmmar, vilket ger bra underlag för kollektiva 
trafiklösningar. Det kan även innebära kortare avstånd 
och därmed bättre förutsättningar för gång- och cykel. 
(Book & Eskilsson 1999, s. 91) 

Planera utifrån regional nivå 

Energiförbrukning - transportbehovet    
Den planeringsstrategi som har varit rådande under 
de senaste decennierna har resulterat i en uppluckrad 
stadsstruktur då olika funktioner har separerats. Resultatet 
av denna utveckling har blivit stora ytmässiga städer 

med en sönderfallande stadsstruktur och ett enormt 
trafikarbete som följd. Detta har i sin tur även lett till en 
stor energiförbrukning i vårt samhälle, där 20 % av den 
totala energiförbrukningen utgörs av transportarbete 
(Bokalders & Block 1997, s. 112). 

Bilen är idag det vanligaste transportmedlet, och oavsett 
ärenden används den till nästan 60 % av alla resor. Resor 
till fots eller med cykel utgör cirka 30 % av resorna. 
Den största andelen resor utgörs av fritidsresor. Denna 
del uppgår till cirka 40 % av alla resor. Cirka 25 % av 
resandet går till att förflytta sig mellan hemmet och 
arbetsplatsen. Ungefär lika stor andel utgör inköps- och 
serviceresor. Intressant är att en stor del av resorna, 40 %, 
är kortare än 2,5 km. (Bokalders & Block 1997, s. 112) En 
bidragande orsak till detta transportarbete kan bl a bero 
på att det svenska bosättningsmönstret består av ett fåtal 
storstäder samt många medelstora och små städer och 
tätorter i en gles ortsstruktur (Falkheden & Malbert 1999, 
s. 13).  
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landsbygden inte reser mer än de som bor i städerna. 
I en dansk undersökning framkom exempelvis att 
energianvändningen till persontransporter var lägst på 
landsbygden och mindre tätorter och att den ökade i takt 
med tätortsstorleken. (Falkheden & Malbert 1999, s. 16)

En ytterligare studie av 15 svenska pendlingsregioner 
visar att, om man bortser från variationer i boendetäthet, 
är energianvändningen för transporter per person i den 
mest centraliserade regionen 25 % högre än i den mest 
decentraliserade. Slutsatsen av denna undersökning ledde 
till att den decentraliserade koncentrationen ger bästa 
förutsättningar för en lägre energianvändning än ett 
mönster där en enda större stad dominerar. (Boverket 
2000, s. 31) Enligt den norske forskaren Naess kan detta 
resultat sammanhänga med ett större utbud och den 
rörligare livsstil som människor utvecklar i större tätorter 
på grund av ett mer mångfasetterat rumsligt mönster 
och kulturutbud i dessa orter. Medan människor på 
landsbygden anpassar sig till det lokala utbud som finns. 
Detta skulle innebära att ett ökat utbud och den ökade 
valfriheten bidrar till ökade transporter. (Falkheden & 

Malbert 1999, s. 18) 

Att skapa en decentraliserad ortsstruktur skulle 
även medföra en särskild utvecklingspotential för 
de medelstora tätorterna som ingår i nätverket. De 
medelstora tätorterna har dessutom goda förutsättningar 
att tillgodose krav på en god livsmiljö, som t ex närhet 
till natur och goda rekreationsområden, men ger även en 
viss form av överskådlighet. (Falkheden & Malbert 1999, 
s. 14)

Sammanfattning 
Utifrån den litteratur som har studerats är det svårt 
att peka på en särskild stadsutveckling som ger bästa 
möjlighet för att skapa hållbar utveckling. Vad som 
framkommit är dock att den regionala planeringsnivån är 
central och bör särskilt uppmärksammas i arbetet med att 
nå hållbara strukturer, och då särskilt i arbetet att minska 
transportbehovet. Sett utifrån det perspektivet förefaller 
det som att det är decentraliserad stadsutveckling som ger 
bästa förutsättningar i arbetet att minska 

bilismens dominans som transportmedel, hushålla med 
markresurserna samt reducera vår negativa påverkan på 
miljön.

Idag är det främst två planeringsstrategier som diskuteras 
i samband med stadens expansion. 
Det är den decentraliserade respektive den centraliserade 
strategin. Den centraliserade strategin innebär en ökad 
koncentration av verksamheter eller befolkning i centrum. 
Medan decentraliserad koncentration avser att tillskapa 
flera centra utmed rörelsekorridorer, i syfte att avlasta 
befintliga centrum. (Stadstrafikuppdraget, s. 21) De 
amerikanska forskarna, Newman och Kenworthy, ser 
dock ytterligare en möjlig utveckling av den traditionella 
staden. Förutom den decentraliserade strategin pekar 
de även på möjligheten att bygga vidare på den glesa, 
bilbaserade staden, d v s en utspridd stadsstruktur. (Book 
& Eskilsson 1999, s. 85) 
 
Utifrån ett hållbarhetsperspektiv är det dock tveksamt 
om den utspridda stadsstrukturen är rätt strategi att 
använda. Enligt Pia Westford visar en modellstudie 

som är gjord över Mälardalsområdet att en spridd 
tillväxt i hela regionen gav ett större transportarbete än 
om man skapar en mångkärning koncentration till de 
medelstora tätorterna i regionen. Studien visar således att 
en utspridd tillväxt inte är rätt strategi för att minska på 
transportenergin. (Falkheden & Malbert 1999, s. 19) 

Vad visar forskning – decentraliserad eller 
centraliserad stadsutveckling
Idag råder det en ovisshet om det är den centraliserade 
eller den decentraliserade ortsstrukturen på regional 
nivå, som ger den bästa förutsättningen för ett 
hållbart samhälle, och då särskilt i arbetet att minska 
transportarbetet och dess energiförbrukning. Forskare 
menar att det idag inte finns några empiriska belägg 
som visar att en koncentration till större städer skulle 
vara mer fördelaktig än en decentraliserad struktur 
vad gäller sambandet mellan regionala strukturer och 
bosättningsmönster å ena sidan och energianvändningen 
till transporter å den andra sidan. Tvärtom indikerar 
flera nordiska studier att människor bosatta på 
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Resultatet visar på ett starkt samband mellan täthet 
och energiåtgång. Där en stad uppvisar en utspridd 
struktur med låg densitet ökar bilberoendet och således 
energiförbrukningen. Detta stödjer den teori om att desto 
högre densitet en stad har desto lägre energiförbrukning 
sker i form av biltransporter. 

En till synes naturlig åtgärd för att minska 
transportarbetet är alltså att förtäta staden och dess 
tätorter. Senare studier visar dock att sambandet är mer 
komplext än så. Man måste även väga in olika variabler 
som människors livsstil, attityder och värderingar, men 
även en sådan sak som bensinprisernas variation i de olika 
länderna. (Falkheden & Malbert 1999, s. 32)  

Det råder alltså skilda meningar om hur man på bästa sätt 
kan skapa förutsättningar för en hållbar stadsutveckling. 
Den stora frågan är vilka mönster för markanvändning 
och vilken bebyggelse- och trafikstruktur som är det 
mest fördelaktiga för detta mål. Idag finns det två olika 
läger, varav den ena pläderar för en kompakt och tät stad, 
medan den andra hävdar att en successiv utglesning eller 

ruralisering av staden är nödvändig. Här näst följer ett 
resonemang, främst baserat på Lena Falkheden och Björn 
Malberts ”kunskapssammanställning” ”Fysiska strukturer 
för hållbar utveckling”, kring de två olika ståndpunkterna.

transportbehovet. Men för att helt uppnå målet med att 
minska transportbehovet krävs det en vidare satsning på 
att genom spårbundet nät binda samman Sveriges städer 
och tätorter i ett s k pärlbandsstruktur.

Då staden skall expandera bör man således planera utifrån 
målet att energiförbrukningen och transportbehovet 
skall minska. Studier visar att detta kan ske genom 
mindre uppbyggnader kring trafikpunkter som minskar 
energianvändningen. Detta skulle innebära att vi bör 
sträva efter en planeringsutveckling med mindre städer 
och orter, som sammanlänkas genom ett utbyggt 
spårbundet kollektivnät. En pärlbandsstruktur skulle 
då skapas, som i sin tur skulle skapa strukturella 
förutsättningar för minskad energianvändning och 
transportbehov, och därmed vara ett led mot hållbart 
samhälle. 

Den täta eller den glesa staden 
för minskad energiförbrukning

”The central problem in city planning is to accommodate as 
many people as possible in a restricted area without fostering 
claustrophobia or pollution.” E Highbee 1960 (Rådberg 1988, 
s. 5)

Ett viktigt led i arbetet att uppnå hållbar utveckling, 
är som tidigare har nämnts, att minska vårt 
energibehov vilket kan göras genom att bl a minska 
vårt transportbehov. Studier visar att det finns ett 
starkt samband mellan täthet och energiåtgången för 
transporter. Det är främst de amerikanske forskarna 
Newman och Kenworthy som är föregångare inom 
detta område. De har visat på ett samband mellan 
energiåtgången för transporter och bebyggelsetätheten2. 
Deras studie har varit omfattande och täcker in ett 30-tal 
storstäder runt om i världen. (Troedson, 1999, s. 74)
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till bebyggelsen. Vidare framhålls en nära samverkan 
mellan tätorter och dess omgivande landsbygd då 
det finns möjlighet att öka den lokala produktionen. 
De för även fram argument som är relaterade till 
energianvändningen, som är en central del i ledet mot en 
hållbar utveckling. (Falkheden & Malbert 1999, s. 28)

En av dem som förordar en gles bebyggelsestruktur 
är Folke Günther. Han har skisserat en modell för 
en ruralisering av städer och tätorter i ett långsiktigt 
perspektiv. Han hävdar att detta är den rätta strategin 
för att kunna reducera energianvändningen. Modellen 
målar upp en bild av ett bosättningsmönster 
bestående av ett nätverk av mindre tätorter som 
försörjningsmässigt är kopplade till sitt nära omland. 
Detta skulle skapa förutsättningar för en resurseffektiv 
livsmedelsproduktion, vilket enligt Günther är av 
avgörande betydelse då livsmedelshanteringen står för en 
stor andel av hushållens energianvändning. (Falkheden & 
Malbert 1999, s. 29)  

Günthers tankeexperiment bygger på olika grundenheter 

med bebyggelse och ett omland med jordbruksmark som 
kombineras i en nätverksstruktur. En grundenhet utgör 
ca 100-200 invånare med ett eller flera jordbruk som 
skall försörja invånarna. Här skall även finnas plats för 
småskaliga arbetsplatser. (Boverket 2000, s. 32)

En sådan omställning (ruralisering) av samhället skulle 
dock innebära mycket stora ekonomiska och sociala 
konsekvenser och kan därför mest ses som ett utopiskt 
förslag. Det är dock ett förslag som väcker många tankar 
och bidrar till debatten om hur vi ska utforma samhället 
till hållbart. (Boverket 2000, s. 32)

Tät bebyggelsestruktur 

Förespråkare för den täta strukturen menar att genom 
bebyggelsestrukturen3 kan man bidra till en reducering 
av energianvändningen, och då främst vad gäller för 
transporter. De menar att det finns ett positivt samband 
mellan hög boendetäthet och låg energianvändning, 
och pekar på att närhet mellan människor och 
olika funktioner som service och arbetsplatser kan 
minska bilberoendet. Detta kan skapas genom tät 
bebyggelsestruktur vilket i sin tur ger bra underlag för 
kollektiva lösningar (energieffektiva transportlösningar) 
och bättre underlag för service. Vidare menar de att 
det skapas bättre möjlighet till effektiva system för 
teknisk försörjning inom täta strukturer, exempelvis 
fjärrvärme. Ett ytterligare argument för en tätare struktur 
är att bevara och hushålla med natur- och odlingsmark. 
(Falkheden & Malbert 1999, s. 28)  

Även EU:s Grönbok om stadsmiljö förespråkar den täta 
staden då staden karaktäriseras av korta gångavstånd, 
utbyggd cykel- och kollektivtrafik, energieffektiva 

byggnader, lägre kostnader för teknisk infrastruktur 
samt fördelar vid installation av kombinerad värme- och 
elproduktion. (Boverket 2000, s. 32)

Men även sett utifrån ett socialt perspektiv kan det vara 
att föredra en tät bebyggelsestruktur. Detta då underlaget 
för service och kollektivtrafik ökar. Journalisten och 
samhällskritikern Jane Jacobs menar även att en viss täthet 
i ett område ger vitalitet och därmed är risken mindre att 
den drabbas av tristess och förslumning. Vidare menar 
hon att tätheten i sig kan ha betydelse för den upplevda 
tryggheten i området. (Rådberg 1988, s. 116)

Gles bebyggelsestruktur  

De som förespråkar en glesare bebyggelsestruktur och 
mindre tätortsstorlekar, lägger större vikt vid möjligheten 
att bibehålla och utveckla tätorternas grönområde, som 
dessutom skulle kunna komma i fråga vid en eventuell 
utbyggnad av lokala kretsloppslösningar i nära anslutning 
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Finns svaren i den glesa eller den täta 
bebyggelsestrukturen 
Trots flera teorier finns det inga klara bevis för vilken 
struktur som är den bästa utifrån ett hållbart perspektiv 
och då främst vad gäller att minska energianvändningen. 
Det finns inga konkreta belägg som visar om det 
är den täta eller den glesa strukturen som ger bästa 
förutsättningar för hållbar utveckling. I många fall är 
resultaten motstridiga, och med dagens kunskap går det 
inte att dra någon slutsats om vilken stadsstruktur som 
ger en signifikant högre eller lägre energianvändning. 
Frågan om det är genom den täta eller den glesa 
bebyggelsestrukturen som bäst bidrar till hållbar 
utveckling är utifrån det perspektivet svår att besvara. 
(Falkheden & Malbert 1999, s. 29) 

Denna okunskap har även lett till viss kritik mot 
diskussionen om tät eller gles struktur. En av kritikerna är 
Breheny som menar att så länge man inte för in ytterligare 
dimensioner i diskussionen kommer den att förbli 
irrelevant. Det han syftar till är att man även måste se ur 

ett socialt perspektiv och inte enbart ur det ekologiska 
perspektivet, som har varit rådande. Han riktar även 
skarp kritik mot att man allt för ofta ensidigt betonar en 
eller ett par miljöaspekter och ej förmår balansera olika 
miljökrav mot varandra. Vidare hävdar han att man ofta 
i diskussionerna kring att förtäta samt att bygga tätt ofta 
förbiser människors uppfattning och önskemål, utan att 
man förutsätter att människor har en positiv inställning 
till tät bebyggelsestruktur. (Falkheden & Malbert 1999, s. 
29)

Svårigheter med tät bebyggelsestruktur  
Studier, gjorda för att se till människors önskemål 
vad gäller boendemiljö, visar att en majoritet önskar 
bo i en lantlig miljö eller i en miljö med låg och gles 
bebyggelsemönster. Studierna är gjorda i England och 
Norge, men även svenska studier visar på att en majoritet 
av det svenska folket önskar bo i enbostadshus. Även 

Argument för tät respektive gles 
bebyggelsestruktur 
Till höger följer en sammanställning av för och nackdelar 
med tät respektive gles bebyggelsestruktur utifrån såväl 
regional nivå som ortsnivå. (Orrskog 1993, s. 134)

Regional nivå Ortsnivå
För tät bebyggel-
sestruktur

- Närhet mellan män-
niskor
- Möjlighet till centra-
liserade system som 
håller miljöstörande 
ämnen under kontroll
- Minskat resande
- Underlag för kol-
lektiva system, för 
regionala transporter
- Utrymme för renod-
lade och effektiva re-
kreations-, jordbruks, 
och skogsbruksverk-
samheter på lands-
bygden

- Underlag för ef-
fektiva system för 
uppvärmning, vat-
tenförsörjning och 
avloppshantering
- Korta avstånd mel-
lan boplatser, arbets-
platser och service-
punkter
- Mindre kostnader för 
teknisk infrastruktur
- Underlag för kollek-
tiva färdmedel

För gles bebyggel-
sestruktur

-Möjlighet till nära ut-
byte mellan männis-
kor och den bruakde 
marken för basbe-
hovsförsörjning
- Förutsättningar för 
förnybara energikällor, 
framförallt bioenergi
- Människor i gemen 
har möjlighet att 
delta i vård och hävda 
natur- och kulturland-
skap
- Människor har 
möjlighet att vistas i 
vacker miljö

- Utrymme för grön-
områden för genom-
strömning av stads-
bygden
- Förutsättning för 
grönområden av så-
dan storlek att växter 
och djur kan reprodu-
sera sig
- Närhet till naturen i 
människors vardag
- Plats för att fånga in 
solenergi och hantera 
biobränsle
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Sammanfattning
Utifrån den litteratur som har studerats är det svårt att 
säga om det är en tät eller gles bebyggelsestruktur som 
skapar bästa förutsättningar för hållbar utveckling. Dessa 
två ståndpunkter har två olika lösningar till hur vi bör 
bygga för att nå hållbara strukturer i samhället. En av 
anledningarna till att dessa två motpoler skiljer sig så 
beror på att de i grunden ser två olika vägar till att uppnå 
samma mål. De som förordar en tät struktur menar att 
en avgörande faktor är att minska energitillgången och 
detta görs enbart genom att bygga tätt då denna strategi 
skapar förutsättningar till underlag för kollektivtrafik, 
närhet till service, markhushållning mm. Medan de som 
förespråkar gles bebyggelse pekar på grönstrukturens 
betydelse för såväl människan som för djur- och växtliv, 
men även dess betydelse för stadens klimat. Även de som 
förespråkar glesare struktur menar att det är viktigt att 
minska energibehovet, för att uppnå hållbart samhälle. 
De menar dock att denna minskning kan fås genom 
kretsloppsanpassad infrastruktur. 

Två som har kritiserat detta tänkande, att ensidigt 
förespråka den glesa eller den täta bebyggelsestrukturen, 
är Rådberg och Breheney. De menar att man även måste 
väga in ytterligare dimensioner i arbetet att nå hållbara 
strukturer. De menar att vi måste se till människans 
önskningar, livsstil, värderingar mm. Båda menar dock 
att det kan vara rätt att bygga tätt, men pekar samtidigt 
på svårigheterna med detta då det strider mot många 
människors önskningar vad gäller deras boendemiljö, och 
kan därför vara politiskt omöjligt att genomföra. 

Att dra generella slutsatser i denna fråga är därför svårt, 
och det kompliceras ytterligare då den sociala och den 
ekonomiska dimensionen skall vägas in. Täthet, korta 
avstånd och närhet till olika målpunkter ger fysiska 
förutsättningar för minskat transportbehov. Detta innebär 
dock inte självklart att människor väljer att uträtta sina 
ärenden inom närområdet. Under den senaste tiden har 
det nämligen utvecklats en trend i samhället som innebär 
en ersättning av närhetsprincipen med valfrihetsprincipen. 
Detta gäller framförallt den kommunala servicen som 

en studie av Framtidsinstitutet visar på att en stor del, 
38 %, av unga människor önskar att bo på landsbygden 
(Rådberg & Johansson, 1997, s 40) Ett av de starkaste 
argumenten mot tät bebyggelsestruktur är således, enligt 
Breheny, att den skulle ha svårt att vinna acceptans hos 
medborgarna då det kan vara svårt att tillgodose behovet 
av grönska och kan därmed vara politiskt omöjlig att 
genomföra. (Falkheden & Malbert 1999, s. 30)  

Enligt Breheny blir lösningen att i högre grad ta hänsyn 
till folkets åsikter och deras värderingar på vad som är 
en god livs- och boendemiljö. Detta skall man göra i 
kombination med att titta på de existerande rumsliga 
strukturerna och vidareutveckla dem till det bättre. På 
detta vis kan man även uppnå en mångfald av lösningar 
vilket kan innebära såväl förtätning som utglesning då 
man skall anpassa efter de specifika lokala förhållandena 
och förutsättningarna som är rådande. (Falkheden & 
Malbert 1999, s. 30)

Finns svaret i en särskild stadstyp
Även arkitekten och forskaren Johan Rådberg menar att 
diskussionen om förtätning eller utglesning av staden 
måste ses ifrån ytterligare perspektiv. Han menar att 
en analys och val av strategi för antingen tätt eller glest 
måste ses utifrån olika stadstyper. Han har identifierat 
sju olika stadstyper i svenska tätorter, som var och en har 
olika förutsättningar i ett hållbarhetsperspektiv. Detta 
beroende på att de visar upp olika egenskaper vad gäller 
boendetäthet, bebyggelsetäthet och andelen bebyggd 
mark. Detta leder i förlängningen till olika grad av 
bilberoende.

Utifrån sin studie menar Rådberg, liksom Breheny, för att 
kunna nå hållbar utveckling måste man även titta på vad 
människor värdesätter och se till deras behov vad gäller 
livs- och boendemiljö. (Falkheden & Malbert 1999, s. 
30ff) 
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skola, barnomsorg och fritidsverksamheter, vilket kan 
innebära ökade transporter. I förlängningen kan det leda 
till att förutsättningarna för sociala kontakter och nätverk 
på lokalområdesnivå försvagas. (Falkheden & Malbert 
1999, s. 75)

Utifrån den litteratur som jag tagit del av förordar jag 
dock en relativt tät bebyggelsestruktur. Detta för att 
uppnå hög tillgänglighet till service och ökad trygghet 
då det rör sig fler människor i området, hushålla med 
mark, samt underlag till kollektivtrafik, som jag anser är 
av stor betydelse för minskat transportarbete och minskat 
energibehov. Det ligger därmed en stor utmaning med 
att finna en struktur som även tilltalar de boende. Är det 
förenligt med folks önskningar och behov att skapa en 
relativt tät struktur? 
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Stadsbyggandet kan betraktas som ett mönster av 
olika artefakter, som är ett resultat av dess historiska 
omständigheter. Detta mönster består i sin tur av mer 
eller mindre homogena grupper, som är formade utifrån 
ekonomiska, sociala, institutionella och kulturella faktorer. 
Dessa bebyggelsegrupper, kvarter, är enligt Rådberg 
möjliga att klassificera i ett antal olika s.k. stadstyper. 
Stadstyperna uppvisar olika egenskaper såsom hustyp, 
hushöjd, täthet, sammanbyggt eller öppet byggnadssätt, 
husens läge i förhållande till omgivande gator mm. Deras 
skilda egenskaper kan förstås historiskt då de är en 
produkt av sin tids juridiska, ekonomiska och ideologiska 
förutsättningar. Vid klassificering av stadstyper utgår 
man främst från faktorer som hushöjd (antal våningar), 
exploateringstal, andel bebyggd mark4. (Rådberg & 
Friberg, Rådberg & Johansson 1996, 1997, s. 21, 12)  

Rådberg har identifierat 26 olika stadstyper. För att se hur 
stort de olika stadstypernas markutnyttjande är har de 
även tittat på parametrarna antal våningar samt bebyggd andel 

markareal. På så vis får vi en indikator på stadstypernas 
exploateringstal, vilket är intressant utifrån ett hållbart 
perspektiv. Vissa forskare menar just att det är genom att 
bygga tätt så kan vi uppnå hållbara strukturer (se s. 26). 

Utifrån den sammanställningen har Rådberg gjort 
ytterligare en klassificering och skapat sju nya 
huvudgrupper. Deras olika egenskaper skiljer sig i fråga 
om täthet, hushöjd och markutnyttjande. 

I täthetsdiagrammet (se nästa sida) framkommer att de sju 
huvudgrupperna visar en stor skillnad vad gäller mar-
kutnyttjandet. Den öppna bebyggelsen har som regel ett 
markutnyttjande på under (mellan 5%-)20% medan den 
slutna kvartersbebyggelsen har ett markutnyttjande mel-
lan 25-50 %. (Rådberg 1996, s. 153) Denna skillnad är ett 
resultat av tidens stadsbyggnadsideal samt byggnadslags-
stiftning.     

Stadstyper och deras 
markutnyttjande  

”En stad måste byggas så att människor känner sig säkra och lyckliga” Aristoteles 

Attraktiva stadstyper - en förutsätning för hållbara strukturer

En ständigt återkommande fråga vid planering av såväl städer som mindre orter är hur vi 
skall utforma bebyggelsen och den yttre miljön för att skapa en god miljö för dess brukare. 
Trots att denna fråga alltid har varit under diskussion finns det inga entydiga svar att tillgå, 
utan det råder fortfarande oenighet om hur man kan skapa kvalitet i stadsbyggandet. 
Det är grundläggande frågor som hur högt man bör bygga, vilka hustyper och vilka 
stadsplaneprinciper som är de mest välfungerande och omtyckta som det inte finns något 
entydigt svar på.   

I arbetet med att finna hållbara strukturer för ett samhälle är det viktigt att utgå ifrån 
människors behov och önskningar. Som tidigare nämnts (se s. 16) ligger det i definitionen 
av hållbar utveckling att människor skall ha möjlighet och rätt att påverka den yttre miljön 
och det för att bygga ett stabilt och dynamiskt samhälle där människans grundläggande 
behov uppfylls. 

Några som har försökt förena teoretiska och empiriska studier för att undersöka vad 
människor efterfrågar i sin boendemiljö är Johan Rådberg och Rolf Johansson. I boken 
”Stadstyp och kvalitet” (1997) har de studerat sambandet mellan stadstyp och kvalitet, för 
att kunna ge svar om och i så fall vilken stadstyp som människor anser är mest attraktiv. 
Här blir det även möjligt att se vilken stadstyp som är mest populär samt stadstypernas 
olika täthet och därmed dess markutnyttjande. De går även ytterligare ett steg längre 
genom att försöka utröna vilka faktorer som bidrar till en viss stadstyps attraktivitet och 
kvalitet. 
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Experternas kvalitetssyn - kort tillbakablick 
Utifrån ett historiskt perspektiv går det att utläsa ett 
mönster vad gäller experternas syn på vilka normer 
som utgör kvalitet i ute- och boendemiljön. Sedan 
slutet av 1800-talet har sol, ljus och luft varit de rådande 
kvalitetsnormer med undantag från en kortare period 
under 1900-talets början då det var småskaligheten 
som var den rådande normen. En förklaring till denna 
utveckling mot rymlighet, sol och småskalighet finner vi 
i tidigare förhållanden. Denna utveckling kan nämligen 
ses som en reaktion mot dåtidens rådande normer, d.v.s. 
mot den täta högexploaterade bebyggelsen. (Rådberg & 
Johansson 1997, s. 30)

Här visar diagrammet två linjer med delvis olika 
inriktningar i normtänkandet. Det är ”småskalighetslinjen” 
före 1930-talet, ”solighets- och rymlighetslinjen” efter 1930-
talet. 

Under periodens första del var det rådande 
kvalitetsidealet enfamiljshus då detta boendealternativ 
erbjöd bästa möjliga avskildhet. I städer där det inte var 
möjligt med denna boendeform p.g.a. utrymmesbrist 
rekommenderades låga radstående flerfamiljshus. 
Våningstalet varierade mellan två till tre och antalet 
lägenheter i husen var per trapphus max nio till antalet. 
(Rådberg & Johansson 1997, s. 30) 

Mellan 1905-1930 kom småskaligheten att ses som en 
kvalitetsmätare. Detta var ett resultat av olika värderingar. 
Dessa värderingar var baserade på undersökningar som 
visade att det var de mest högexploaterade, tättbebyggda 
kvarteren, som var hårdast drabbade vad gäller epidemier 
som lungtuberkulos. Det fanns även socialpsykologiska 
motiv. Man ansåg att anhopning av allt för många hushåll 

Boendekvalitet och 
bebyggelsekvalitet  

I tidigare avsnitt ser vi ett resultat som är baserat utifrån 
mätbara parametrar, så som hushöjder, exploateringstal, 
hustyp, markutnyttjande mm. Vad som dock fattas i 
denna undersökning är hur de olika stadstyperna lever 
upp till människors behov och önskningar av vad som 
utgör en bra boende- och livsmiljö. Det saknas således en 
ytterligare dimension, nämligen den mänskliga faktorn, 
som enligt Breheny och Rådberg är en viktig del i arbetet 
med att uppnå strukturer som främjar hållbar utveckling. 
För att lyckas med detta är det enligt dem avgörande 
att se till befolkningens önskningar. En naturlig fråga 
blir således; vilka önskningar har befolkningen på sin 
ute- och boendemiljö, och finns det någon stadstyp 
som motsvarar dessa önskningar? Går det att förena 
en tät bebyggelsestruktur med människors önskningar? 
Hur väl stämmer experternas syn överens med folkets 
uppfattningar om hur man skapar attraktiv miljö? 

Utifrån diagrammet kan det utläsas; för att uppnå effek-
tivt markutnyttjande bör man sträva efter sluten bebyg-
gelsestruktur. Då det är Storstadsmässiga kvarter som 
uppvisar högst markutnyttjande. 
 

Kvalitetsideal och kvalitetsregler i stadsbyggandet under 
1900-talet (Rådberg & Johansson 1997, s. 31) (Rådberg & Friberg 1997, s 150)
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livsstil. (Rådberg & Johansson 1997, s. 38, 39) 

En del forskare hävdar att enfamiljshus som boendeideal 
kommer att ändras i takt med den urbanisering som 
fortskrider. De menar att allt fler kommer att betrakta 
lägenhet som boendeidealet. Enligt Rådberg finns det 
dock inget som styrker denna hypotes. Han hänvisar till 
undersökningar gjorda av Framtidsinstitutet, som visar 
att 65 % av 70-talisterna önskar bo i enbostadshus, d.v.s. 
villa eller radhus. Även enligt en Temo-undersökning, 
gjord 1989, visar att enfamiljshus är det populäraste 
boendealternativet bland ungdomar. (Rådberg & 
Johansson 1997, s. 39,40) 

Bostadens läge  
En vanlig föreställning är att närheten till centrum 
är en viktig faktor vad gäller valet av bostad. 
Undersökningar visar dock att för den stora majoriteten 
är inte innestaden det mest attraktiva alternativet. I 
stället visar undersökningar på att faktorer som ”Bra 
kollektivtrafik”, ”Nära till grönområden” och ”Bra skötsel 

av utomhusmiljön” är av större betydelse än närheten till 
centrum. (Rådberg & Johansson 1997, s. 42)

En ytterligare intressant Temo-undersökning visar att 
ungdomar som önskade bo i storstadsområden (vilket var 
23 %) att 60 % ville bo i förortsområde och endast 35 % 
önskade bo i innerstaden. Här framkom även att närhet 
till vänner och släktingar, och till skolan var bland de 
viktigaste faktorerna när det gäller val av bostadens läge. 
(Rådberg & Johansson 1997, s. 43) 

Stadstypers olika attraktivitet
Vad visar då svensk forskning kring sambandet mellan 
stadstyp och attraktivitet? Går det över huvud taget att 
säga att vissa stadstyper genomgående är mer attraktiva 
än andra? Rådberg och Johansson har i ”Stadstyp och 
kvalitet” (1997) låtit göra en empirisk undersökning för att 
se om och vilka stadstyper som är mest attraktiv. Utifrån 
sin studie har Rådberg funnit en rangordning mellan de 
olika stadstyperna. 

i samma trapphus ledde till osämja, dåliga seder, osunt 
leverne och kriminalitet. (Rådberg & Johansson 1997, s. 
30f)

Efter 1930-talet försköts expertsynen på 
bostadskvaliteten. Nu kom man att ägna sig åt att ta fram 
objektiva, värderingsfria parametrar, vilket resulterade 
i solvärdesnormen och kraven på småbarnslekplatser 
intill entrén samt rymlighetskravet. Mellan 1945-1975 
kom kravet på solighet och rymlighet att prioriteras, och 
småskaligheten fick en underordnad betydelse. (Rådberg 
& Johansson 1997, s. 31)

Således kan vi, enligt Rådberg och Johansson, utläsa olika 
perioder i svenskt stadsbyggande, perioder med olika syn 
vad gäller kvalitetsnormer. Dessa är:

1. Regularismen; hög kvalitet tolkas som fritt 
utrymme, breda gator.

2. Trädgårdsstaden; tonvikt på småskalighet.
3. Funktionalismen; tonvikt på solighets- och 

rymlighetsnormer.
4. (Marknadsstyrning ersätter gradvis de officiella 

kvalitetsnormerna.) (Rådberg & Johansson 1997, 
s. 31)

De normer som togs fram var alla ett resultat av 
experternas uppfattningar. Frågan är om deras 
kvalitetsnormer överensstämmer med människors 
uppfattningar om vilka parametrar som står för kvalitet i 
boende- och utemiljöer? 

Hur vill människor bo 
Det är intressant att ställa sig frågan om experternas 
kvalitetsnormer stämmer överens med människors 
uppfattning om vad som ses som kvalitet och ger 
ett område dess attraktivitet. Vilken boendeform är 
egentligen mest attraktiv? 

Enligt undersökningar gjorda i både Sverige och i 
övriga Europa är det enfamiljshus som är den mest 
attraktiva boendeformen. Denna tendens innebär 
dock inte att flerfamiljshus i sig skall betraktas som 
sekundär boendeform. För många hushåll är lägenhet 
i flerfamiljshus den mest realistiska och attraktiva 
boendeformen. Det kan t.ex. gälla unga hushåll som 
söker en billig hyreslägenhet, men även äldre hushåll som 
inte orkar med skötsel och underhåll av enfamiljshus. Det 
finns även de grupper som föredrar att bo i en innerstad 
framför småhus i förorten och då oftast på grund av vald 
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Diagrammet; stadstyper, exploatering och attraktivitet. (Rådberg & 
Johansson 1997, s. 98)

1. Mycket attraktiva stadstyper: Förindustriell 
stad, friliggande småhus, kvartersstad, blandad 
trädgårdsstad

2. Attraktiva stadstyper: Täta småhus, radhus
3. Mindre attraktiva stadstyper: Lamellhus i 2-3 

våningar, höga punkthus, höghus + lamellhus
4. Oattraktiva stadstyper: Höga skivhus (Rådberg & 
Johansson 1997, s. 94)

En intressant iakttagelse är att den empiriska 
undersökningen inte ger stöd åt tanken att 
exploateringstalet bestämmer kvaliteten. En av de mest 
attraktiva stadstyperna är, kvartersstaden, som även 
uppvisar det högsta exploateringstalet 1,1. I denna grupp 
finner vi även stadstypen förindustriell stad, som även 
den uppvisar en relativt hög exploatering 0,5. Men det 
bör också noteras att de två mest rymliga stadstyperna 
(friliggande småhus och blandad trädgårdsstad) tillhör 
de generellt mest attraktiva och detta oavsett läge i 
förhållande till stadskärnan. Utifrån undersökningen 
har Rådberg funnit att de stadstyper som är mest 
attraktiva till största delen utgörs av flerfamiljshus. Det är 
kvartersstaden och den förindustriella staden, men även 
blandad trädgårdsstad utgörs av en stor del flerfamiljshus. 
(Rådberg & Johansson 1997 s. 97-99) 

En ytterligare intressant jämförelse, som visar att varken 
exploateringstalet eller rymligheten har en avgörande 
inverkan på attraktiviteten, är jämförelsen mellan 
stadstyperna tvåvånings lamellhus och radhus. Dessa två 
stadstyper brukar uppvisa exakt samma exploateringstal 
och rymlighetstal. Trots detta är radhus betydligt mer 
attraktiv än tvåvånings lamellhus. En orsak till detta kan 
vara att radhus har direkt markkontakt och en privat 
uteplats, något som Rådberg i tidigare undersökningar har 
visat vara eftertraktat. 
(Rådberg & Johansson 1997 s. 99,100)  

Vad som är intressant att notera är att de minst attraktiva 
stadstyperna tillkom under perioden 1945-1975. En 
orsak till detta kan vara det då rådande planeringsidealet; 
friliggande hus i park. Dessa områden uppvisar en relativ 
storskalighet och saknar ofta tydliga gränser mellan de 
offentliga och privata ytorna, något som vissa menar är 
en av de avgörande faktorerna till ett områdes kvalitet. 
(Rådberg & Johansson 1997, s. 96, 96) 

Gränser kontroll trygghet 

En mycket viktig del i arbetet med att uppnå hållbarhet 
i samhället är att människorna känner trygghet i sin 
tillvaro. Det har även visat sig att trygghet är en viktig 
faktor för att området skall bli attraktivt. Tryggheten 
skapas bl.a. genom att människan har kontakter med 
andra människor. Edward J. Blakely och Mary Gail Snyder 
skriver i uppsatsen ”Söndrande vi falla” (Nyström (red) 
2000, s. 129) ”utan social kontakt skadas det sociala kontrakt 
som underbygger en nations hälsa”. Således kan man säga att 
de sociala kontakterna är en av de viktigaste grunderna 
till vårt demokratiska samhälle. Finns det ingen tillit och 
därmed trygghet för andra människor riskerar demokratin 
i samhället att snabbt urholkas. Hur kan vi genom den 
fysiska planeringen bidraga till att den sociala hållbarheten 
vidhålls och utvecklas? Genom väl planerade utemiljöer 
samt strukturer kan vi underlätta möten och integration 
mellan människor och på så vis stimulera kontakter 
mellan människor och därmed skapa förutsättningar 
för ökad tillit och trygghet. I grunden måste samhället 
byggas utifrån att människan skall känna sig trygg i sin 
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påvisat sambandet mellan brottslighet, storskalighet 
och utformning av utemiljön. Här ställer han frågan om 
utformningen av bebyggelsen och utemiljön medverkar 
till problemen med brottslighet och skadegörelse. 
Trots att den sociala profilen var densamma i de olika 
områdena, som studerades, visade undersökningen 
på stora skillnader i antalet brottslighet. Den mest 
signifikanta skillnaden var mellan höghusområden och 
låghusområden. De områden där höghusen var fritt 
placerade med stora öppna grönområden emellan var de 
mest drabbade. (Rådberg & Johansson 1997, s. 49)

I sin undersökning fann Newman att graden av 
anonymitet var den starkast bidragande orsak till 
brott, men även ytor som var svåra att övervaka och 
alternativa flyktvägar för presumtiva brottslingar, spelade 
en stor roll för brottsfrekvensen. Anonymiteten var 
dock den centrala faktorn som ledde till brottslighet. 
Newman fann att parametern antal lägenheter per 
trapphus var avgörande för brott och skadegörelse. 
De värst drabbade områdena bestod nämligen av höga 
loftgångshus med hundra lägenheter eller mer kopplade 

till samma trapphus. I hus med 3-10 lägenheter var 
problemen måttliga. Den stadstyp som uppvisade 
minst skadegörelse var den traditionella engelska 
radhusbebyggelsen med entréer längs gatan och skyddade 
privata trädgårdar. Även svenska studier visar på liknande 
resultat; att anonymiteten är större i flerfamiljshus än i 
småhusområden.  (Rådberg & Johansson 1997, s. 49,50)

Newmans undersökning är intressant så till vida att 
den inte styrker hypotesen att exploateringstalet i sig är 
avgörande för uppkomsten av skadegörelse, nedskräpning 
och brottslighet i området. Snarare är det storskaligheten, 
mätt som antal hushåll med samma entré, i kombination 
med frånvarande av tydliga gränser mellan offentliga 
och privata ytor. Även denna undersökning visar således 
vikten av småskalighet och tydliga gränser mellan 
offentliga och privata ytor för att människor skall känna 
kontroll och därmed trygghet. (Rådberg & Johansson 
1997, s. 50, 51)

tillvaro. Kan man genom planering utforma utemiljöer 
på ett sådant vis att människan känner trygghet? Och i så 
fall hur? Nedan följer en kort diskussion kring forskares 
resultat av vad som i utemiljön bidrar till upplevd trygghet 
och därmed attraktivitet. 

Gränser och småskalighet  
Clare Marcus och Wendy Sarkissian har i ”Housing as 
if  people mattered” (1986) sammanställt en utvärdering 
av enhetligt planerade och byggda bostadsområden. 
Detta för att se vad som kan utgöra ett områdes kvalitet. 
(Rådberg & Johansson 1997, s. 47) Utifrån studien har 
författarna kommit fram till att betydelsen av kontroll och 
trygghet utgör en central roll vad gäller kvalitet. De har 
även identifierat ett antal faktorer som är avgörande för 
att invånarna i området skall känna kontroll och trygghet. 
Dessa är:

1. Det bör finnas klara skiljelinjer – tydliga 
revirgränser – mellan de offentliga rummen och 
privata friytor. Detta kan avskräcka främlingar 

från att passera området hur som helst. 
2. Områdets storlek har avgörande betydelse: det 

bör ej vara alltför stort; det bör vara indelat i 
mindre avgränsade grupper med ett begränsat 
antal familjer i varje del, vilket underlättar den 
sociala kontakten, samt främjar känslan av 
identitet och inre sammanhållning. 

3. Hus bör inte vara alltför stora. Det är olämpligt 
att låta många hushåll dela trapphus, balkonger 
och gemensamma utrymmen. 

4. Individuella entréer i markplanet till bostaden är 
en högt värderad kvalitet. Entréerna skall vara 
synliga från gemensamma gångvägar och andra 
hus. (Rådberg & Johansson 1997, s. 47)

Den kvalitetsnorm som främst framhålles är dock 
småskaligheten i kombination med tydliga gränser mellan 
privata och offentliga ytor. Liksom Rådberg ser de inte 
något samband mellan exploateringstalets storlek och 
kvaliteten i ett område. (Rådberg & Johansson 1997, s. 48)  

Oscar Newman har i sin bok “Defensible space” från 1972 
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områden med hög attraktivitet bör området utformas 
med en varierad stadsbygd som uppvisar blandad typ 
av bostadsformer, som kvartersstad, förindustriell stad, 
småhus och blandad trädgårdsstad. Gemensamt för dessa 
olika stadstyper är att de skall uppvisa tydliga gränser 
mellan de offentliga och privata ytorna samt ha en relativt 
småskalig struktur. Att planera för tät bebyggelsestruktur 
är inget hinder så länge området uppvisar ovan nämnda 
kvaliteter. 
 
Det går således att förena tät bebyggelsestruktur 
och samtidigt uppnå människors önskningar vad 
gäller boendemiljö. Detta är intressant då det går att 
argumentera för en relativt tät bebyggelsestruktur i 
arbetet med att finna strukturer som främjar arbetet med 
att uppnå hållbar utveckling. Planera utifrån formspråket; 
kvartersstad, med slutna kvarter med innegårdar, 
förindustriell stad, blandad trädgårdsstad och friliggande 
villor. I denna struktur är det viktigt att skapa tydliga 
gränser mellan offentliga och privata ytor. Men vad som 
även framkom i Rådbergs och Johanssons undersökning 
om vad människor efterfrågar i sin boendemiljö är närhet 

till skola, kommunikationer, service samt grönska. Särskilt 
behovet av grönska blir viktigt att tillgodose då det 
bidrar till förhöjd attraktivitet av ett område samt att det 
även har goda effekter på såväl människans som stadens 
”hälsa”. Hur kan man då i en tät bebyggelsestruktur 
tillgodose behovet av grönska? Är det möjligt att bygga 
tätt och ändå kunna tillgodose människans behov av 
grönska?

Sammanfattning  

Det som har framkommit i detta kapitel är att en av 
de viktigaste faktorerna för graden av attraktivitet i 
ett område är dess utformning – stadstypen. De mest 
attraktiva stadstyperna är enligt Rådberg och Johanssons 
undersökning kvartersstaden, förindustriell stad samt 
blandad trädgårdsstad. För att ett område skall uppvisa 
hög attraktivitet ställs det dock krav på dess utformning. 
I undersökningen framkom det att de två egenskaperna 
småskalighet och tydliga gränser mellan offentliga och 
privata ytor är av avgörande betydelse för ett områdes 
attraktivitet. 

Är det då möjligt att bygga tätt? Ja, som framkommit är 
tätheten i sig inte något problem. Det visar bl a Rådberg 
& Johanssons undersökning om vilken stadstyp som 
är mest attraktiv. Där visade det sig att den stadstyp 
som uppvisar högst täthet är en av de mest attraktiva 
stadstyperna, nämligen kvartersstaden. Detta stärker även 
den hypotes att småskalighet och tydliga gränser mellan 

offentliga och privata ytor är av avgörande betydelse 
för områdets attraktivitet. Således visar undersökningen 
att tät bebyggelsestruktur inte är något hinder så länge 
området uppvisar de ovan nämnda kvaliteterna.

Följande hypoteser kan således uppställas utifrån de 
forskningsresultat som refererats i det föregående. 

1. småskaliga flerfamiljshus, med få hushåll per entré 
är generellt mer attraktiva än storskaliga.

2. ostördhet, trygghet och kontroll i den yttre 
miljön är väsentliga komponenter i kvalitet. 
Detta sammanhänger med tydliga gränser mellan 
offentliga och privat.

3. storskaliga förortsområden från 60- och 70-
talet är generellt minst attraktiva. (Rådberg & 
Johansson 1997, s. 53)

Utifrån detta kan vi dra slutsatsen; för att skapa 
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Vad är grönstruktur

Grönstrukturen i städer och tätorter är, liksom 
bebyggelse- och trafikstrukturen, en överordnad 
struktur som består av ett nätverk av små och stora 
grönområden av olika karaktär och funktion. (Tallhage 
Lönn 1999, s. 12) Grönstrukturen utgör en mer eller 
mindre sammanhållen väv av stora och små, privata och 
offentliga naturområden av olika karaktär – exempelvis 
parker, trädgårdar, bostadsområdenas grönska, 
kyrkogårdar, kolonilotter, gatu- och torgplanteringar, 
vattendrag, grönska längs vägar, obebyggda tomter 
samt impediment. Till grönstruktur hör också natur- 
och kulturlandskapet i övergången mellan stads- och 
landsbygd, d v s all mark inom och i anslutning till 
tätorter som inte är bebyggd eller hårdgjord. (Falkheden 
& Malbert 1999, s. 45). 

GRÖNSTRUKTUR I TÄT BEBYGGELSESTRUKTUR

Den svenska stadens och tätorternas särdrag känne-
tecknas av att den är liten, rymligt byggd och innehål-
ler mycket grönska samt att den även präglas av ett 
nära förhållande til omgivande landskap. I föregående 
avsnitt framkom det att närhet till grönska var en av de 
faktorer som bidrog till ett områdes attraktivitet. Stä-
dernas och tätorternas glesa strutkur och grönsområ-
den är dock under ständigt hot då förtätning av staden 
har varit rådande ideal under en tid. Denna tendens 
aktualiserar grönskans betdelse för människans välbe-
finnande men även dess betydelse för stadsklimatet.                       

Då jag i föregående resonemang förordaren relativt tät 
bebyggelsestruktur är det viktigt att se till hur man kan 
utveckla och utforma grönstrukturen så att det skapas 
bra utemiljöer i området.Detta är, som tidigare har fram-
kommit, viktigt då utemiljön skal främja livlighet och 
trivsel i området så till vida att de inbjuder till uteaktivite-
ter, umgänge och spontana möten. Den stora utmaningen 
med en tät bebyggelse är således hur man kan tillgodose 
de boendes behov av grönska. Vilken påverkan har den 
på oss människor men även vilken betydelse har den för 
djur- och växtlivet?
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mindre avdunstning och luftföroreningar. Denna 
temperaturskillnad skapar ett lägre lufttryck i staden än 
på landsbygden. Denna lufttrycksskillnad ger upphov till 
svaga vindar, så kallad omlandsbris, som är riktade från 
landsbygden in till staden. Just denna omlandsbris har 
betydelse för luftgenomströmning och luftkvaliteten i 
området. Den tyske forskaren Aloys Bernatzky menar att 
gröna kilar från landet in mot staden i kombination med 
ett ringformigt grönområde ger optimal ventilering av 
staden. (Tallhage Lönn 1999, s. 26, 27) 

Vilken stadsutveckling främjar 
grönstrukturen? 
I tidigare kapitel diskuterades det kring vilken 
utbyggnadsstrategi som var lämpligast att planera 
utefter, samt om det var den glesa eller den täta 
bebyggelsestrukturen på ortsnivå som är den rätta i 
arbetet med att nå hållbara strukturer. Det visade sig 
att det idag finns olika förhållningssätt till hur man skall 
uppnå hållbara strukturer vid stadens expansion och för 
stadens inre ordning. Dessa ståndpunkter berör såväl 
städernas som tätorternas grönstrukturs utveckling. 

Vad gäller stadens inre ordning talar den ena för en 
förtätning av staden vilket i förlängningen ger en tät 
väl avgränsad stad. Det skall vara korta avstånd mellan 
punkterna vilket i sin tur leder till minskade transporter. 
Denna strategi innebär även att man sparar den 
omgivande jordbruks- och rekreationslandskapet. Den 
andra strategin förordar en glesare struktur. Detta innebär 
att bebyggelsestrukturen skall vara uppbruten för att ge 
utrymme till lokala kretslopp, vilket även skulle ge närhet 

Grönstrukturens betydelse för 
hållbar utveckling

Grönstrukturen har många olika funktioner för 
livet i staden och ur ett hållbarhetsperspektiv spelar 
grönstrukturen en stor roll för såväl för de ekologiska, 
sociala och kulturella funktionerna. Grönstrukturen spelar 
således en nyckelroll för en hållbar stadsutveckling. 
(Falkheden & Malbert 1999, s. 45). Hur väl den gröna 
strukturens olika funktioner fungerar avgörs utifrån hur 
helheten är uppbyggd. Dem emellan måste det råda ett 
balanserat samspel och hur detta fungerar beror på hur 
helheten är uppbyggd.

Grönstrukturens ekologiska funktion avser dess betydelse 
för ett rikt och varierat växt- och djurliv och för den 
biologiska mångfalden samt stadens goda närklimat och 
god luftkvalitet. Dessutom ger de gröna områdena samt 
det stadsnära landskapet potential till ekologiska lösningar 
genom lokala kretslopp av till exempel vatten och 
komposterbart avfall. 

Grönstrukturens sociala funktioner innefattar dess 
betydelse som mötesplats, kommunikationsyta, 
rekreation, lek, upplevelser, människors hälsa och 
välbefinnande samt att den kan ge möjlighet till egen 
bostadsnära odlingsyta. 

Grönstrukturens kulturella funktion består i dess betydelse 
för stadens och tätortens historia och identitet samt för 
estetiska upplevelser som stadsbyggnadselement ex. 
parker, kyrkogårdar. (Tallhage Lönn 1999, s. 13) 

Grönstrukturens betydelse för stadsklimatet
En genomtänkt grönstruktur kan påverka stadens 
luftmiljö och därmed även stadsklimatet. Det har visat 
sig att stadens klimat skiljer sig från den omgivande 
landsbygdens. Över staden bildas en så kallad urban 
värmeö, som uppkommer p.g.a. värmelagring i byggnader, 

Aloys Bernatzkys schema för ideal ventilation av 
stadsbebyggelse. (Tallhage Lönn 1999, s. 27) 
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Utifrån detta resonemang dras slutsatsen att valet av 
utbyggnadsstrategi vid en stads expansion bör vara en 
fingerformad struktur eller att nya sattelitstäder planeras. 
Det bör dock noteras att i de fall då det är möjligt med 
en förtätning i ett område, utan att detta orsakar större 
transportarebete eller att stadens eller människors hälsa 
försämras, bör detta väljas.

Attraktivitet och tillgänglighet till 
grönområden 

I dagens samhälle har de gröna områdena kommit att 
spela en stor roll för stadsmänniskan och för många är 
grönområdena i staden den enda tillgången till någon 
grönska och rekreation. Stadens gröna områden är därav 
särskild betydelse utifrån den sociala aspekten. Det är 
främst grupper utan tillgång till bil, handikappade, äldre 
och barn som parker och andra grönstråk är viktiga. 
Det har påvisats att grönska har en positiv inverkan på 
människors hälsa och välbefinnande. Även ett positivt 

samband mellan barns utveckling vad gäller kreativitet 
och simultankapacitet i samband med natur har påvisats. 
Ett problem med att bygga tätt eller förtäta staden kan 
således ge brister för denna grupps boendemiljö, men 
även ge negativ effekt på hälsan. (Falkheden & Malbert 
1999, s. 47, 48). 

Tillgänglighet
En negativ effekt med att ta gröna områden i anspråk 
eller bygga tätt är bl.a. att avstånden till grönområdena 
kan öka dvs. att tillgängligheten blir mindre. 
Landskapsarkitekterna och forskarna Patrik Grahn och 
Gunnar Sorte har undersökt tillgänglighet och nyttjande 
av grönområden i staden. Deras undersökning visar att 
den kritiska gränsen för tidsavståndet5 till vardagsparken 
ligger mellan fem och tio minuters promenadavstånd 
ca 300 meter. Vad beträffar avståndet fann de att redan 
vid 50 meters promenad till ett grönområde minskade 
användandet med 5 % och vid 100 meter minskade 
användandet med 18 %. När avståndet är 500 meter 
används parkområdet hela 56 % mindre jämfört med 

och tillgänglighet till naturen. Denna struktur skulle ge 
kortare transportsträckor av lokalt odlade livsmedel eller 
biogrödor samt lokalt omhändertagande av restprodukter 
så att näringsämnen återförs till jorden.  (Tallhage Lönn 
1999, s. 12)

Det är dock inte enbart den täta eller den glesa 
bebyggelsestrukturen som påverkar grönstrukturens 
utveckling. Stadens expansion påverkar i allra högsta 
grad grönstrukturens utveckling. I tidigare avsnitt ”Hur 
bör staden växa ur ett hållbart perspektiv” fördes det en 
diskussion kring hur en stad bör expandera utifrån ett 
hållbart perspektiv. Dessa utbyggnadsstrategier har olika 
inverkan på naturens utveckling. Intressant blir således 
att titta på hur de olika utbyggnadsstrategierna påverkar 
grönstrukturens utveckling.

Vid en strikt koncentrisk (koncentrerad) stadsutveckling 
(se s. 19) sker utbyggnaden utan hänsyn till värdet av 
omkringliggande naturområden och jordbruksmark. 
Denna stadsutveckling innebär även att avståndet från 
tätortsranden till centrum ökar, vilket i förlängningen kan 

innebära att transportarbetet ökar. 

En linjär stadsutveckling (se s. 19) medför en större 
möjlighet att nå sammanhängande naturområden för de 
boende. En nackdel med detta utbyggnadsmönster är att 
det kan komma i konflikt med värdefulla naturområden 
belägna i utbyggnadsriktningen. 

Vid en fingerformad stadsstruktur (se s. 19) finns det större 
möjlighet att bevara natur- och jordbruksområden mellan 
de bebyggda fingrarna. Även här blir tillgängligheten 
till naturen god. Kravet på goda förbindelser mellan 
de olika delarna kan dock bidra till att de gröna kilarna 
fragmenteras. 

En utbyggnad av sattelitstäder (se s. 19) kan orsaka att 
värdefulla natur- och odlingsområden punkteras. Detta 
kan dock ställas i relation till att värdefulla områden invid 
den existerande tätorten bevaras och att tillgängligheten 
till tätortsranden blir hög. (Falkheden & Malbert 1999, s. 
47).  
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minskas ytterligare för att minska transportavstånd 
och även öka tillgängligheten/nyttjandegraden av 
grönstrukturen. Ett intressant exempel på att detta 
skulle kunna vara möjligt är Malmö, som har den minsta 
grönytan per invånare, 27,5 % av tätortsytan, och den 
högsta boendetätheten av de studerade orterna. Malmö 
har trots detta lyckats marknadsföra sig som ”Parkernas 
stad”, vilket kan visa att de kvalitativa aspekterna på 
grönstrukturen har större betydelse än de kvantitativa 
aspekterna och då särskilt när det gäller utifrån den 
sociala aspekten. (Falkheden & Malbert 1999, s. 48).  

Tre faktorer
Ett grönområdes attraktivitet är ofta relaterat till dess 
tillgänglighet, som i sin tur bidrar till dess användande. 
Man kan därmed säga att dess attraktivitet och 
tillgänglighet ligger på ett socialt, fysiskt (Tallhage 
Lönn 1999, s. 34) samt psykologiskt (Ståhle 2000, s. 11) 
plan, som har sin grund i hur staden, stadsdelar eller 
grönområdet är planerade. 

Vad gäller psykologisk tillgänglighet sammanhänger det 

med hur lätt det är att orientera sig i området (Tallhage 
Lönn 1999, s. 34) I ”The Image of  the city” (1960) försöker 
Kevin Lynch ge en förklaring hur brukare upplever och 
läser av en stad. Det är genom stadens fysiska form som 
vi uppfattar staden. Enligt Lynch är det utifrån de fem 
elementen, path, edges, nodes, districs och landmarks (se 
bilder ovan) som vi skapar oss en visuell bild av staden. 
Dessa fem element måste förenas till ett slags mönster 
för att vi skall få en överskådlig och sammanhängande 
bild av staden. Utifrån denna bild upplever vi staden och 
vi kan sedan lättare orientera oss i området, vilket i sin 
tur kan leda till en känsla av trygghet och i viss form av 
hemkänsla. Det är främst stadens landmarks (landmärke) 
ex. speciella byggnader, märkvärdig vegetation samt 
gränsstråk t.ex. mellan byggnader och grönska i stadens 
utkant, som hjälper oss att bygga upp denna stomkarta. 
Lynch menar således att det är miljöers orienterbarhet 
som gör dem psykologiskt tillgängliga, dvs. hur man kan 
hitta till dem (Ståhle 2000, s. 12). Vi vet även genom 
Lynchs forskning att den variation som parker och andra 
grönområden erbjuder, stimulerar människan att bygga 
upp dessa mentala kartor (Tallhage Lönn 1994, s. 69). 

den park som ligger i direkt anslutning till bostaden. God 
tillgänglighet innebär således att de boende kan nå en 
park eller ett naturområde inom 5-10 minuter från sin 
bostad, oavsett med eller utan barn, handikappad eller 
gammal. (Tallhage Lönn 1999, s. 25)

Tät bebyggelsestruktur vs tillgängligheten 
Är det möjligt att bygga tätt och ändå hålla hög 
tillgänglighet till grönstrukturen? I prop. 1997/98:145 
Svenska miljömål ”God bebyggd miljö” redovisas två 
intressanta delmål. Dessa är: 

1. Bevarande av natur- och grönområden samt  
     biologisk mångfald.

2. Minskat transportbehov och miljöanpassade  
     resor. 

Enligt Mats Reneland finns det ett dilemma i dessa två 
delmål. Reneland menar att det stora inslaget av grönytor 
i de svenska tätorterna är en bidragande orsak till att 
tätortsresornas längd är stor samt att möjligheterna att gå 
och cykla är liten. Han har i en empirisk undersökning av 

45 svenska tätorter visat att de stora gröna ytorna som 
utgör tätorternas ytor bidrar till att avstånden till servicen 
är stor, dvs. att gröna ytor bidrar till att tillgängligheten av 
den kommunala servicen minskar. Således finns det enligt 
Reneland en konflikt mellan de två uppställda delmålen. 
(Reneland 1999, s. 24-25)

Reneland går ytterligare ett steg längre och ifrågasätter 
det nuvarande stora inslaget av grönytor, som utgör 30-
40 % av tätortsytan, i tätorterna. En anledning till detta 
ifrågasättande är viljan att uppnå delmål 2 då detta mål 
spelar en stor roll i arbetet med att uppnå långsiktigt 
hållbara städer. Reneland menar att det är möjligt att ta 
gröna områden i anspråk och förtäta områden. Detta 
kan ske genom att det utarbetas en kategorisering av de 
gröna områdena. Det råder stora skillnader på rekreativa 
och ekologiska värden i den impedimentmark som omger 
vissa trafikleder, tätorternas parker, flerbostadshusens 
gårdar, villornas och radhusens trädgårdar osv. (Reneland 
1999, s. 24-25)

Reneland menar att tätorternas grönytor skulle kunna 

1

2 3 4

5

1 parth
2 edges
3 nodes
4 districs
5 landmarks
(Källa Lynch 1960)
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ekologiska funktion och bilogiska värden. Man kan säga 
att sociotop handlar om hur miljöer och platser upplevs 
och hur användbara de är för mänskliga aktiviteter. 
(Ståhle 2000, s. 9) Med denna metod får man in ett nytt 
slags synsätt på grönområdenas funktion och värde. Nu 
talar man utifrån dess sociologiska aspekt satt i relation till 
hur människan använder och upplever området, dvs. man 
tittar på dess brukarvärde. Detta kan vara extra viktigt i 
en tät struktur då antalet av grönska och grönområden 
inte är så stor. De områden som finns att tillgå ställs det 
därmed extra stora krav på att deras tillgänglighet och 
därmed brukarvärde skall vara god. 

Vad efterfrågar brukarna?
En viktig faktor för områdets brukarvärde och 
attraktivitet är naturligtvis dess tillgänglighet, utformning 
och innehåll. En naturlig fråga att ställa sig blir således. 
Vilka miljöer är mer attraktiva och efterfrågade än andra? 
I vilket syfte använder de områdena?

Som tidigare nämnts är närhet till grönska en uppskattad 

egenskap. Den är lika viktig som närhet till service och 
kollektivtrafiken. (Berglund & Jergeby 1998, s. 14) Detta 
var även något som Rådberg fann i sin undersökning 
om attraktiva stadstyper, men även andra studier visar på 
samma resultat. 

Barn och vuxna nyttjar sin närmiljö av olika anledningar 
och på olika sätt. Vuxna använder oftast närmiljön då de 
har ett syfte, ett ärende att uträtta. Vid frivillig aktivitet ute 
sker detta ofta i syfte med sociala kontakter, men även för 
upplevelser av den yttre miljön. Barnens aktiviteter ute 
syftar ofta i att få träffa andra barn, och det är just denna 
möjlighet som styr deras val av plats. (Berglund & Jergeby 
1998, s.13) Vid en mindre undersökning i Västerås och 
Enköping visade det sig att parkerna var invånarnas 
favoritplatser. (Berglund & Jergeby 1998, s. 27)

Även trygghet i dessa områden är av avgörande betydelse. 
Exempelvis så visar det sig att barnens möjlighet att nyttja 
sin närmiljö i största hand styrs av hur trygg den upplevs 
vara av föräldern. Att ha utsikt från bostaden över t ex. 
en gård eller den närmaste omgivningen respektive från 

Den fysiska tillgängligheten avgörs av individens egna 
förmåga att ta sig till de gröna områdena. Här spelar t.ex. 
ålder och handikapp roll. (Tallhage Lönn 1999, s. 34). 
Individens förflyttning beror även på hur den fysiska 
strukturen är uppbyggd. Arkitekturteoretikern Bill Hillier 
har genom sin spacesyntax-metod påvisat hur den fysiska 
rumsstrukturen missgynnar eller gynnar ett områdes 
tillgänglighet. Principen är att det mest integrerade 
rummet, dvs. det rum som är närmast alla andra, kommer 
att vara mest tillgängligt. Avgörande faktorer till deras 
tillgänglighet är vägars dragningar och överblickbarheten, 
och slutsatsen av hans teori är att korsningar är viktiga 
platser för mänskliga möten. (Ståhle 2000, s. 11)

Den sociala tillgängligheten har att göra med hur väl de 
gröna områdena fungerar som mötesplats och om de 
man kan förväntas möta där är främlingar eller bekanta. 
(Tallhage Lönn 1999, s. 34) Utifrån den sociala aspekten 
finns det dock en motsägelse, för samtidigt som det är 
viktigt med tillgång till de gröna områdena, så kan de även 
orsaka problem i form av otrygghet och utgöra barriärer i 

staden. Det är främst kvinnor som känner denna oro och 
den infinner sig främst efter mörkrets inbrott. (Falkheden 
& Malbert 1999, s. 52). 
  

Sociotopisk grönplanering
Enligt studier gjorda i flera städer och tätorter runt om 
i Sverige visar att flertalet av oss tillbringar huvuddelen 
av vår fritid i eller i direkt anslutning till tätorten. Detta 
gör tätorternas grönstruktur som livsmiljö viktigare än 
friluftsområden då dessa besöks mer sporadiskt under 
veckoslut eller semestrar. (Bucht & Persson 1994, s. 41) 
Vikten av grönska ökar i takt med invånarnas användande 
av utemiljöerna. Denna trend ställer i sin tur höga krav på 
utemiljöns utformning och innehåll. 

Landskapsarkitekten Alexander Ståhle har utarbetat en 
metod som syftar till att se till det sociala landskapet, han 
talar om grönområden som sociotoper. Detta innebär att 
man tittar på grönområdets upplevelsevärden och dess 
användbarhet. Detta skiljer sig från den mer traditionella 
synen på grönområdenas betydelse, nämligen dess helt 
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staden skall förtätas. Reneland menar att en förtätning 
av staden på grönskans bekostnad inte behöver gå stick i 
stäv med att invånarnas tillgång till grönska minskar. Han 
menar att man måste titta på dess kvalitativa värde och 
inte på kvantiteten. Här kan Malmö lyftas fram som ett 
bra exempel på att det inte är kvantiteten utan kvaliteten 
som är avgörande för parker och andra grönstråk 
attraktivitet.

I arbetet med att skapa bra grönstruktur i ett samhälle är 
det även av avgörande betydelse för dess nyttjande viktigt 
att titta på ytterligare faktorer. Dessa är;

 1. Tillgängligheten till grönområdet skall vara god.  
     Detta innebär att avstånden inte bör överskrida  
     300 meter eller ta 5-10 minuter att gå samt att  
     det ej bör vara fysiska hinder. 
 2. Befolkade på ett sådant sätt att det skapar   
                livlighet och trygghet. Viktigt att jobba med 
     material och framför allt sittplatser.
 3. Överskådligheten skall vara god – läsbar. 

 4. Planera för såväl barns och vuxnas behov.
5. Skapa goda förutsättningar för god     
    luftgenomströmning – bra luftkvalitet

de utgångar som finns mot omgivningen, ger en känsla 
av säkerhet för exempelvis småföräldrar. Det ligger 
även viss trygghet i att kunna se vem som rör sig och 
vad som händer utanför sin egen bostad. (Berglund & 
Jergeby 1998, s. 19) När människor rör sig i områden är 
det viktigt att de känner sig trygga. För att de skall känna 
denna trygghet krävs det bl.a. att de ser och blir sedda av 
andra som rör sig området. (Berglund & Jergeby 1998, s. 
43) 

Sammanfattning 

Vid en stads expansion är det viktigt att ställa sig 
frågan vilken betydelse grönstrukturen har för staden 
och dess invånare. Detta då det har visat sig att 
grönstrukturen har positiv inverkan på såväl människans 
hälsa som stadens luftklimat. Det blir därför viktigt 
att se till vilken planeringsstrategi man bör anamma 
då staden skall växa då detta i sin tur såklart påverkar 
grönstrukturens utveckling. Som framgått är det den 

s.k. pärlbandstrukturen som förordas när staden skall 
expandera. Detta då det är lättare att anpassa det 
nya området efter grönstrukturens villkor. För att 
stadsklimatet och genomströmningen av ny luft genom 
området skall bli så bra som möjligt menar forskare 
att det är av vikt att låta gröna kilar från landet in mot 
området i kombination med ett ringformat grönområde 
kring området då dessa påverkar denna process. 

Då jag anser att det utifrån ett hållbart perspektiv är 
positivt med en relativ tät bebyggelsestruktur (se s.44) 
(då detta bidrar till minskade transporter) är det viktigt 
att ställa sig frågan om det är möjligt att tillgodose 
människans behov av grönska i tät struktur och hur. En 
traditionell syn på grönskan och dess roll har varit det 
rent ekologiska och biologiska. Det har dock tillkommit 
ett ytterligare perspektiv, nämligen grönskans betydelse 
för det sociala livet i staden men även för människan. Nu 
börjar man således även se till dess sociotopiska betydelse, 
dvs. hur området upplevs och hur pass användbara de 
är  av människan. Detta kan vara av särskild betydelse då 
man idag ser en tendens att ta grönområden i anspråk när 


