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Sammanfattning 
 
Den traditionella gräsmattan anses stå inför ett dilemma där den å ena sidan kan ses som vär-

defull för människan genom sin funktion och sina estetiska värden men å andra sidan kan ses 

som en monokultur utan biologisk mångfald som förskjuter det inhemska landskapets flora 

och fauna. I detta examensarbete undersöks den privata och den offentliga gräsmattans ”vara 

eller icke vara” utifrån dessa olika perspektiv. Följande frågeställningar är formulerade för att 

besvara detta: 1) Hur uppkom gräsmattan och vilka värden har den haft för människan genom 

åren? 2) Vilka estetiska och funktionella värden har offentliga och privata gräsmattor för 

människan idag? 3) Går det att identifiera en tendens att gräsmattan är på väg bort?  

 

För att söka svar på detta användes främst en enkätundersökning som metod, men även stu-

dier av litteratur genomfördes. Enkätundersökningen utfördes den 24 oktober 2014 fram till 

den 28 oktober 2014 i facebookgruppen ”KÖKSTRÄDGÅRDEN - Le Potager - The Kitchen 

Garden”. 158 respondenter genomförde hela enkäten.   

 

Denna studie visar att gräsmattans värden genom historien framförallt har varit att fungera 

som maktuttryck, som sport- och lekyta, som rekreation och som estetisk faktor. Än idag finns 

dessa värden kvar och är viktiga, men det syns även en tendens att det är viktigt med en 

välskött men miljövänlig gräsmatta. Det är inte möjligt att identifiera tendenser på att gräs-

mattan är på väg bort, däremot går det att se att en ny definition av gräsmattan är möjlig att 

växa fram.    

 
 
Nyckelord: Gräsmattans funktion. Gräsmattans estetiska aspekter. Gräsmattans dilemma. 

Gräsmattans ”vara eller icke vara”.  

 
 



 

 
 

Abstract 
 
The traditional lawn is believed to be facing a dilemma. On one hand, it is valuable for people 

because of its esthetical and functional values. On the other hand, the lawn is perceived as a 

monoculture without biological diversity that hinders the domestic landscape’s flora and fau-

na. In this graduation-thesis, the private and public lawn’s dilemma of “to be or not to be”, is 

examined from these two different perspectives. The following questions were formulated to 

answer this: 1) How did the lawn come into existence and what values has it had for people 

throughout the years? 2) What esthetical and functional values do public and private lawns 

have for people today? 3) Is it possible to identify a tendency that the lawn is on its way out? 

 

A survey was used as the primary method to answer these questions, in addition to literature-

studies. The survey was published between October 24 and 28, 2014, in the Facebook-group 

“KÖKSTRÄDGÅRDEN – Le Potager – The Kitchen Garden”. 158 respondents completed the 

entire survey. 

  

This study shows that the lawn’s historical values have foremost been to function as expres-

sions of power, as areas for sports, playing and recreation and as an esthetical factor. These 

values remain important today but additionally a tendency of people valuing a well-kept and 

environmentally-friendly lawn can be identified. It was not possible to identify tendencies that 

the lawn is on its way out. It was, however, possible to conclude that a redefinition of the 

lawn is possibly about to begin. 

 

Keywords: The functional values of the lawn. The esthetical values of the lawn. The lawn’s 

dilemma. The lawn’s “to be or not to be”. 
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Bakgrund 
Ett dilemma 
Smith & Fellowes (2014), menar att sedan en tid tillbaka har den traditionella gräsmattan pre-

senterat något av ett modernt dilemma för de med intresse för det urbana landskapet. Gräs-

mattan anses bidra väsentligt till det urbana grönområdet, där den ses som värdefull för män-

niskan genom sin funktion och sitt estetiska värde, men kan också ses som en monokultur 

utan biologisk mångfald som förskjuter det inhemska landskapets flora och fauna (Smith & 

Fellowes, 2014). Dessutom kräver gräsmattan stora subventioner av kemikalier och energi för 

att underhållas vilket medför en skadlig inverkan vad gäller avrinning och utsläpp som kan nå 

långt utöver gräsmattans fysiska plats (ibid).  

 
Alla gräsmattor är inte exakta kopior av varandra (Andrén, 2008). I privata trädgårdar och på 

offentliga ytor finns det gräsmattor som sköts med hänsyn till miljön och blommor som bellis, 

lökar med mera får gå upp i blom. Det finns ett stort spektra av olika gräsmattetyper, allt från 

prydnadsgräsmattor till högvuxna, blommande gräsmattor. Därmed kan inte alla gräsmattor 

generaliseras in som monokulturer utan biodiversitet och andra ekologiska värden. Dock an-

ses en traditionell gräsmatta som sköts efter konstens alla regler inte främja biodiversitet och 

andra ekologiska aspekter (Ignatieva, 2014).   

 

I bakgrunden till detta examensarbete kommer de två sidorna av nämnda dilemma att present-

eras. Den första delen lyfter fram gräsmattans ekologiska aspekter, där gräsmattans utbred-

ning, skötsel, kostnad med mera nämns. Den andra delen presenterar en tidigare studie utförd 

i Sverige som undersökt gräsmattans funktionella och estetiska värden, samt en trend som 

visar att gräsmattan ännu tycks vara utpräglad. Därefter följer en redovisning om tidigare stu-

dier om gräsmattor. Där nämns att få studier undersöker gräsmattans värden idag. Det är detta 

som resultatdelen i det här examensarbetet kommer att beröra. Resultatet kommer även kort-

fattat behandla gräsmattans historiska värden för att kunna dra sammankopplingar med dess 

värden idag. Slutligen, i diskussionsdelen, undersöks dilemmat med hänsyn till bakgrund och 

resultat. Ett undersökande av gräsmattans ”vara eller icke vara” utifrån de två sidorna av di-

lemmat är den röda tråden genom examensarbetet.  
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Den ekologiska aspekten 

Gräsmattans utbredning  
I början av 2010 utgjorde gräsmattor stommen av de flesta urbana grönområden runtom i 

världen, trots olika klimatförhållanden. De täckte upp till 70 % av öppna offentliga platser i 

städer, såsom i allmänna parker, privata trädgårdar, kyrkogårdar, golfbanor, boulevarder med 

mera (Ignatieva & Ahrné, 2013). I Sverige 2001 utgjorde kommunernas skötta parkyta 71 500 

hektar, där 60 % av ytan var naturmark och 40 % anlagd park (Lundin & Gardeström, 2002). 

Gräsmattorna var den största delposten med 73 % (20 600 hektar) av de anlagda parkernas 

areal (ibid).  

 

I Sverige finns det uppemot 2,6 miljoner trädgårdar, där mer än 1,9 miljoner tillhör villor och 

andra småhus (Björkman, 2012). Den totala trädgårdsytan uppskattas till 320 000 hektar 

(ibid). I en undersökning från 2010 visade det sig att den genomsnittliga trädgårdsytan var på 

1 444 m2, den bebyggda arealen obeaktad (Rur, 2010). Gräsmattan var prioriterad och upptog 

49 % av ytan, vilket innebar att Sveriges trädgårdar i huvudsak var gröna med en domine-

rande gräsmatta (ibid). De största gräsmattorna finns i Norrland medan Malmö är det område 

som i genomsnitt har minst gräsmatta (Briggs & Stratton, 2012). Vilken typ av gräsmatta det 

rör sig om framgår inte i undersökningen. 

 

En monokultur utan biologisk mångfald 
Oavsett olika geografiska och klimatiska skillnader är gräsmattor runtom i världen lika i sina 

artsammansättningar, funktioner och estetiska parametrar (Ignatieva, 2014). I USA uppskattas 

gräsmattor täcka en yta lika stor som den sammanlagda arean av Storbritannien och Irland (30 

miljoner hektar) (ibid). Det har räknats ut att amerikaner spenderar ca 100 miljoner dollar per 

år på underhåll av gräsmattor och att det under en sommardag erhålls 60 miljoner kilo be-

kämpningsmedel och 1,5 biljoner liter vatten (ibid). Det finns belägg för att vissa gaser som 

släpps ut under tillämpningen av moderna gödselmedel är 300 gånger mer farligt än koldioxid 

som det talas om i samband med klimatförändringar (ibid).  

 

I en studie från 1980 jämfördes två olika gräsmattor på Smithsonian Institutionen nära 

Washington, D.C. Den ena gräsmattan gödslades och vattnades inte, samt klipptes sällan. Den 

andra gräsmattan gödslades, vattnades och klipptes kontinuerligt. Resultatet visade att den 

gräsmatta med intensiv skötsel hade en lägre artrikedom och en högre tillväxt över jord än den 
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jämförande gräsmattan. Den totala primärproduktionen var dock lika mellan platserna (Falk, 

1980). Simone Lovera, expert i internationell miljölag och koordinator för den icke-statliga 

organisationen Global Forest Coalition menar att monokulturer är ”gröna öknar” utan biodi-

versitet och andra ekologiska värden (Stoehrel, 2013).  

 

Användandet av gräsklippare och andra verktyg som används för att sköta om gräsmattor till-

sätter 5 % till föroreningarna av amerikanska städer och i Bukarest bidrar gräsmattor till 

dammföroreningar under de torra sommarmånaderna (Ignatieva, 2014). Maria Ignatieva, fors-

kare i landskapsarkitektur vid SLU i Uppsala, menar att gräsmattor är helt verkningslösa för 

den biologiska mångfalden i svenska städer, då de flesta grässorter som används är hybrider 

med ett ursprung från samma plantskolor (ibid). Hon menar vidare att gräsmattor är en specia-

liserad urban livsmiljö som inte har några motsvarigheter i Sveriges ursprungliga miljö. Den 

intensiva skötseln och underhållet kan ha en negativ inverkan på miljön, den biologiska 

mångfalden och människors hälsa (Ignatieva & Ahrné, 2013). Det finns dock ingen heltäck-

ande information om svenska gräsmattor, deras skötsel och miljöpåverkan (ibid).  

 

Halmstads Naturskyddsförening (2014) åsyftar att trädgården är en resurs för biologisk mång-

fald. När jordbruket domineras av monokulturer av ett fåtal grödor, ängarna nästan försvunnit 

och våtmarker dikats ut kan trädgårdar utgöra små gröna ”mångfaldsöar” i landskapet 

(Naturskyddsföreningen Halmstad, 2014). Förenklat kan biologisk mångfald beskrivas som 

ett mått på hur många olika levande organismer det finns inom ett givet studerat område 

(Centrum för biologisk mångald, 2014). Begreppet betonar betydelsen av variationsrikedom, 

att landskapet innehåller många olika naturtyper, olika arter och en stor genetisk variation 

inom arterna (ibid). I ett exempel av Malmö Stad, 2012, exemplifieras den biologiska mång-

falden med att en konventionell gräsmatta består av cirka 10 växtarter och cirka 100 djurarter 

per 100 m2, en äng däremot kan inrymma cirka 50 växtarter och cirka 500 djurarter på samma 

areal (Gamberg, 2013). Biologisk mångfald är viktig att bevara både av etiska, estetiska och 

ekonomiska skäl, men också för den okunskap som finns gällande vad som skulle hända om 

biodiversiteten försvann (Kärnefelt & Bengtson, 2006). Den biologiska mångfalden ger förut-

sättningar för en rad olika processer som upprätthåller den globala ekologin och ekonomin 

och utgör därmed förutsättningar för vår överlevnad som art (ibid). Flertalet studier har visat 

att den biologiska mångfalden, i ett långsiktigt perspektiv, är avgörande för jordens och män-

niskans fortlevnad (Rockström & Steffen, 2009).  
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Skötsel 
Skötseln av en gräsyta anpassas efter vilken funktion den ska fylla och vilka kvalitetskrav 

som finns (Hasselfors Garden, 2014). Finare gräsytor, såsom prydnadsgräsmattor och sport-

ytor, kräver högre skötselstandard än en grövre gräsyta (Andrén, 2008). Prydnadsgräsmattor 

behöver klippas ofta, vattnas vid torka och skötas noggrant gällande gödsel (ibid). I en villa-

trädgård rekommenderar Hasselfors Garden (2014) en klipphöjd på 4-5 cm. En högre klipp-

höjd gör gräset mer konkurrenskraftigt mot ogräs och mossa (Hasselfors Garden, 2014). En 

prydnadsgräsmattas klipphöjd bör inte understiga 2,5 cm och inte överstiga 6 cm (Andrén, 

2008). På en prydnadsgräsmatta rekommenderas vertikalskärning för att bryta av igenslam-

mad jordyta, underlätta för gödsel att nå gräsplantans rötter, bekämpa ogräs och mossa. Även 

luftning är lämpligt på de flesta gräsytor som klipps och belastas av någon verksamhet, detta 

för att förenkla syre- och vattentransport i marken (ibid). Likaså dressning och gödsling före-

språkas av Hasselfors Garden. Dressning innebär att ett lager sand sprids ut på gräsmattan, 

gärna i samband med vertikalskärning och luftning (ibid). Sanden fyller ut håligheter och för-

bättrar jordens struktur (Hasselfors Garden, 2014; Andrén, 2008). Prydnadsgräsmattor ska 

alltid vara gröna och kan därför vara i behov av vattentillförsel. Gräsmattan förbrukar 2-8 mm 

vatten per dygn. Bruksgräsmattor vattnas vanligtvis inte och tål uttorkning bra (Andrén, 

2008).   

 

Gunnar Lagerwall, 1975, skrev i sin bok Allt om gräsmattan att genom den urtvättning som 

kontinuerligt sker i en jord bör gödsling tillföras. Den ständiga klippningen som en gräsmatta 

utsätts för gör att grönmassa förs bort och därför behöver ersättas (Lagerwall, 1975). Gödsling 

ger gräsmattan de bästa förutsättningarna att bli stark och stå emot mossa, ogräs och sjuk-

domsangrepp (Weibulls, 2014). Gräs har ett stort behov av kväve, lite mindre av fosfor och ett 

litet större behov av kalium. Gödslingsbehovet bestäms av jordens egenskaper, gräsmattans 

funktion och användningsområde samt vattentillgången (Andrén, 2008). Prydnadsgräsmattor 

har ett stort behov av tillförsel av näringsämnen och bruksgräsmattor ett mindre behov. För en 

prydnadsgräsmatta bör givorna ges i förhållande NPK 10:1:5 2-3 gånger per säsong. För en 

bruksgräsmatta räcker oftast att gödsla med 2-3 kg NPK per 100 m2 vart eller vartannat år 

(ibid).  

 

Kalk är både ett gödselmedel och ett jordförbättringsmedel. Syftet med kalkning är att höja 

pH-värdet, bevara en god jordstruktur och att tillföra näringsämnet kalk. För en bruksgräs-

matta räcker det normalt att kontrollera kalkningsbehovet vart fjärde till femte år (Andrén, 
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2008). Det bästa sättet för att få en frisk och ogräsfri gräsmatta är att sköta gräsmattan så att 

den har optimala växtbetingelser med avseende på gödsel, luftning och klippning. Lagerwall 

(1975) menar att den välskötta gräsmattan som är i god växt nästan automatiskt är ogräsfri då 

den täta grässfären inte tillåter frön att gro. Det rör sig om konkurrens och eftersom det täta 

gräset tål klippning i motsats till många ogräs är fördelarna på gräsets sida (Lagerwall, 1975).  

 

Hur utförligt gräsmattorna i Sverige sköts i verkligheten har inte dokumenterats. Troligen är 

det individuellt beroende på kommun och gräsmattor i privat ägo. 1989 gavs en skötselmanual 

ut där det angavs riktlinjer för bland annat skötseln av gräsytor. Denna var tänkt att användas 

som ett riktmärke för kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, bostadsföretag med flera för att 

underlätta vid skapandet av skötselplaner (Skogar, 2008). I skötselmanual 98 finns ett klassi-

ficeringssystem för gräsytor, se tabell 1 (ibid).  

 

Tabell 1. Moviums klassificeringssystem för gräsytor (Skogar, 2008) 

 Antal klippningar Uppsamling av gräs Högsta gräshöjd Skötselåtgärder 

Prydnadsgräsmatta 18-22 - 4 cm Putsning, gödsling, 
vattning, luftning, 
dressning, kant-
skärning, reparation 

Bruksgräsmatta 10-16 - 8-10 cm Putsning/2, klipp-
ning, gödsling, 
reparation 

Högvuxen gräsyta 2-5 - - - 

Äng 1-2 Ja - - 

 

Tid och kostnad 
I kommunala parkförvaltningar utgör grässkötsel den totalt sett största skötselkostnaden 

(Skogar, 2008). År 2001 uppgick skötselkostnaderna för gräsytorna till totalt 240 mkr i Sve-

rige. Växtsäsongen mellan södra och norra Sverige varierar vilket påverkar behovet av antal 

klippningar. Om det i kommunens skötselplan föreskrivs en klippning per vecka kan det ge 4-

8 färre klippningar per år i norra Sverige då växtsäsongen är kortare där (ibid).  

 

I genomsnitt klipper svensken sin gräsmatta fyra gånger i månaden och det tar i genomsnitt 58 

minuter (Briggs & Stratton, 2012). Det finns omkring 2,1 miljoner gräsklippare i Sverige och 

ungefär två tredjedelar av dessa är bensindrivna (ibid). En timmes gräsklippning med en mo-
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dern gräsklippare förbrukar ungefär 0,8 liter bensin, vilket motsvarar ungefär bränsleförbruk-

ningen hos en vanlig familjebil under åtta minuters körning (12 km) (ibid). 

 

Ett ifrågasättande 
Anders Busse Nielsen, landskapsarkitekt och forskare vid Landskapsutveckling, LTJ-

fakulteten, SLU i Alnarp, menar att grönytor dominerande av gräs är förlegade då de inte le-

ver upp till tidens sociala koder om dynamik, föränderlighet och identitet. Han anser att gräs-

mattans primära syfte alltid har varit aktivitet men att det i stadens grönområden finns gräs-

mattor på platser som varken är tänkta för aktivitet eller som bjuder in till det. Därtill påstår 

han att grönytors ekologiska funktioner och deras roll för städers anpassning till klimatföränd-

ringar bidrar till att användandet av gräsmattor ifrågasätts runtom i världen. Han hävdar att 

gräsmattan är en homogen och statisk grön öken (Busse Nielsen, 2011).  

 

Jacobson (1992) hävdar att ekonomiska nedskärningar har medfört att gräsytor klipps mer 

sällan. Hon menar att en äng kan vara lösningen då den ger en yta som är vacker att se på och 

som samtidigt är attraktiv att vistas på, både före och efter klippningen. Ryffé (2005) informe-

rar om en ny parkskötsel som lämnar fler gräsytor oklippta, där tanken är att den biologiska 

mångfalden ska ökas samtidigt som kommunen spar pengar. En liknande trend kan även ses i 

andra kommuner i landet (Busse Nielsen, 2011).  

 

Flertalet studentuppsatser behandlar alternativ till gräsmattan. En magisteruppsats i land-

skapsarkitektur utförd i samarbete med en forskargrupp på SLU ger förslag på hållbara alter-

nativ till den klassiska gräsmattan. Uppsatsen ifrågasätter gräsmattans utbredning ur ett håll-

barhetsperspektiv och menar att den i flera urbana situationer skulle kunna designas an-

norlunda, och därigenom kunna erbjuda ekosystemtjänster som är nödvändiga för en mer 

hållbar urban framtid (Hellner & Vilkénas, 2014).  

 

Gräsmattan ur ett annat perspektiv 

Drömmen om en gräsmatta 
En studie från USA, 2003, visar på ett ökat användande och inhandlande av gödsel- och be-

kämpningsmedel. Trots en tid då miljömedvetenheten uppmuntras tycks produktionen av 

gräsmattor i USA ökat. Robbins & Sharp (2003) menar att det finns en industri som uppmunt-
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rar gräsmattans intensiva skötsel och som nu har funnit nya och innovativa metoder för mark-

nadsföring. Samtidigt bidrar gräsmattan med en känsla av sammanhållning i samhället med 

sin enhetliga estetik. Dessutom återspeglar den ökade efterfrågan ett behov hos konsumenter-

na där de vill få uppleva ett meningsfullt, självständigt arbete utomhus.  

 

En sökning på ordet ”gräsmatta” på Google.se ger 470 000 träffar (Google, 2014). Där dyker 

det upp träffar såsom ”För en grönare gräsmatta” och ”Den perfekta gräsmattan”. Bland de 

översta träffarna behandlas ämnen som skötsel och anläggning. En bildsökning på samma 

sökord ger träffar på gröna, klippta gräsmattor utan ogräs. I en artikel från Skånskan.se, 2014, 

finns en intervju med en kommunalrådskandidat som är pedantisk med sin gräsmatta, kämpar 

för att förbättra den och vars dröm är att uppnå en ”golfgräsmatta” (Paulsson, 2014). Grann-

gården i samarbete med Weibulls vill genom en tävling hjälpa gräsmatteägare att få en gräs-

matta att vara stolt över (Granngården, 2013). I Alingsås Tidning, 2014, skrivs om en förfal-

len industribyggnad som ska ersättas av gräsmatta. Herrljunga kommun äger fastigheten och 

gör en bedömning att det inte finns något bra ändamål för den. Byggnaden rivs, jord läggs på 

och gräs sås. Vad som händer sedan, och om det händer något mer, är upp till kommunens 

plan- och byggavdelning att ta ställning till (Kärvling, 2014).  

 

Gräsmattor som ett värdefullt element 
Eshragi (2014), undersökte hur människor i Uppsala uppfattar, förstår och använder gräsmat-

tor på olika sätt. Eshragis studie, som var en kombination av djupintervjuer och enkätunder-

sökning med ett tvärsnitt av befolkningen i två bostadsområden i Uppsala visade att de offent-

liga gräsmattorna i Uppsala både har sociala och kulturella värden. Gräsmattorna uppfattas ha 

värden såsom att fungera som en mötes- och samlingsplats, som sport- och rekreationsyta och 

för att locka människor ut i parkerna. De uppfattades även vara ett nyckelement för stadsmän-

niskors välbefinnande och för ett hälsosamt liv. Gräsmattorna fungerar som en yta att uppleva 

naturen och har förutom sina funktionella värden även estetiska och kulturella värden. Den 

genomförda enkätundersökningen tydde på att gräsmattor är ett värdefullt element i staden 

och har både funktionella och estetiska värden för de människor som bor i Gottsunda och 

Tuna Backar.  

 

Eshraghi (2014), visade att gräsmattor kan ge både funktionella och estetiska värden, men att 

den intensiva skötseln har skapat en medvetenhet om eventuella effekter av gräsmattor i 
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stadsmiljöer. USA betraktas som en av de största ”gräsmatteälskarna”, men även i Sverige 

omfattar gräsmattor stora områden (Ignatieva & Ahrné, 2013). I Sverige, liksom i övriga värl-

den, sprids gräsmattor av stadsplanerare, landskapsarkitekter och av massmedia som en an-

vändbar produkt (Hellner & Vilkénas, 2014). Eshraghi (2014) menar att upprättelsen, förvalt-

ningen och uppfattningen av gräsmattor i Sverige till stor del är kopplad till den historiska 

utvecklingen av den urbana miljön samt den sociala strukturen i det svenska samhället.   

 

Tidigare studier om gräsmattor kan delas in i två huvudområden; 1) Historisk översikt samt 

ett sökande efter ”alternativa gräsmattor” och 2) Gräsmattor som urbana biotoper (Eshraghi, 

2014). Eshraghi (2014) undersöker motiv för beslut om etablering och förvaltning av gräsmat-

tor samt historiska rötter, uppfattningar, förståelse och användning av gräsmattor bland män-

niskor i Uppsala. Hennes studie ledde till konkreta rekommendationer om hur gräsmattor kan 

etableras och förvaltas på ett hållbart sätt i Uppsala.  

 

För att ytterligare belysa gräsmattors värden anses följande undersökning i detta examensar-

bete relevant. Eftersom gräsmattans ekologiska aspekter redan uppmärksammats mycket i 

tidigare studier är syftet i detta examensarbete att undersöka gräsmattan utifrån dilemmats 

andra perspektiv - dess funktionella och estetiska värden - och skapa en så rättvis bild som 

möjligt, med främst den svenska gräsmattan i åtanke. Förhoppningen är att uppsatsen kan ge 

en bild av gräsmattans uppkomst, dess värden genom historien och idag samt dess ”vara eller 

icke vara” in i framtiden.   

 

Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka gräsmattans ”vara eller icke vara” med hän-

syn till dess ekologiska, estetiska och funktionella värden, med fokus på dagens privata och 

offentliga gräsmattor. För att besvara detta formuleras följande problemställningar: 

 

1) Hur uppkom gräsmattan och vilka värden har den haft för människan genom åren?  

2) Vilka estetiska och funktionella värden har offentliga och privata gräsmattor för människan 

idag? 

3) Går det att identifiera en tendens att gräsmattan är på väg bort?  
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Definitioner 
Gräsmattans definition 
Gräsmattan definieras av Nationalencyklopedin som mark med vegetation bestående av lågt 

växande gräs. Den hålls lågvuxen under vegetationsperioden genom upprepad klippning och 

kräver regelbunden och allsidig gödsling, på flera håll även bevattning, för att förbli varaktig 

och estetiskt tilltalande. Arterna rödsvingel och ängsgröe används främst, men det förekom-

mer gräsmattor med engelskt rajgräs, hårdsvingel, krypven, rödven, turftimotej och vitgröe 

(Nationalencyklopedin, 2014).  

 

Gräsytor kan delas in i sex olika kategorier; prydnadsgräsmatta, bruksgräsmatta, högvuxen 

gräsmatta, ängsyta, sport- och golfyta samt trafik- och restyta (Andrén, 2008). Vardera klas-

sen har sin egen specifika skötselanvisning. Prydnadsgräsmatta betecknar de gräsytor som i 

första hand ska ha ett högt prydnadsvärde (ibid). De är inte avsedda att användas till vistelse, 

lek med mera (Teknik & service, Båstads kommun, 2013). De kräver en stor skötselinsats för 

att ha en frisk, grön färg och se välvårdade ut. Den behöver klippas ofta, cirka 18-25 gånger 

per säsong (Andrén, 2008). Bruksgräsmatta definieras som gräsytor i parker, bostadsområden, 

skolor med mera vars primära syfte är att tåla att användas för vistelse, lek med mera, men ha 

ett vårdat utseende (Andrén, 2008; Persson et al., 2009). Klipphöjden bör hållas till 4-10 cm 

och antal klippomgångar per säsong är cirka 12-20 (Andrén, 2008). Högvuxen gräsmatta är i 

första hand inte avsedd att vistas på, till exempel som en yta i anslutning till skogspartier eller 

vid trafikytor. I regel klipps ytan 2-5 gånger per säsong (ibid). Ängen skiljer sig från hög-

vuxen gräsmatta då det eftersträvas inslag av blommande örter som drivs upp från frö eller 

planteras in. Ängen slås i regel 1-2 gånger per säsong och gräset får ligga kvar ett par veckor 

så att frön från örterna kan spridas (ibid). Sport- och golfytor är särskilt byggda för sitt ända-

mål. De ska tåla kraftigt slitage och har höga krav på skötsel. Klippfrekvensen är beroende av 

användning (ibid). Trafik- och restytor är utfyllnader i stadsbilden. Det kan vara vägrenar, 

dikeskanter, refuger med mera. Skötseln av ytorna styrs av krav på utseende, tillgänglighet 

samt lagar och förordningar (ibid).  

 

Material och metod 
Examensarbetets frågeställningar besvaras dels genom studier av litteratur, både vetenskap-

liga artiklar och publicerade böcker inom olika trädgårdsgenrer, och dels genom en enkätun-
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dersökning. När det gäller studier av litteratur gjordes främst sökningar på databaserna Disco-

very och Google Scholar. Övrigt material samlades in genom tips från forskare vid SLU, an-

givna referenser i tidigare examens- och forskningsarbeten samt genom sökningar på Libris.  

 

Då det finns få studier om gräsmattans estetiska och funktionella värden idag upplevdes en 

enkät med slutna och öppna frågor betydelsefull att genomföra. Därigenom blev det möjligt 

att nå ut till en större målgrupp än vad intervjuer skulle innebära, men samtidigt ha möjlighet 

att ställa mer djupgående frågor än vad en enkät med enbart slutna frågor skulle medföra. 

Som grund till enkäten var den litteraturgenomgång som gjordes innan examensarbetet påbör-

jades. Med hjälp av Jan Trosts Enkätboken, 2012, utformades frågorna för att kunna besvara 

frågeställningarna så precist som möjligt.  

 

Enkäten färdigställdes genom hemsidan http://www.webbenkater.com och publicerades däref-

ter i facebookgruppen KÖKSTRÄDGÅRDEN - Le Potager - The Kitchen Garden efter ett 

godkännande av gruppens skapare. Forumet valdes då gruppen upplevdes villig att besvara en 

enkät med examensarbetets inriktning och att de förväntades ha kunskap inom området. Enkä-

ten publicerades 24 oktober 2014 och stängdes ner 28 oktober 2014. Sammanlagt påbörjade 

252 personer enkäten, av dessa genomförde 158 personer hela enkäten. Endast svar från de 

som genomförde hela enkäten redovisas i denna studie. 

 

De öppna frågornas svar hanterades separat för att kunna plocka ut teman i svaren samt för att 

räkna ut frekvenser. Ejlertsson (2014) användes som en referens för att få en insikt och förstå-

else för att kunna genomföra en webb-enkät.  

 

Syftet med enkäten var att identifiera vilka estetiska och funktionella värden dagens privata 

och offentliga gräsmattor har, samt att kunna finna tendenser som tyder på att gräsmattan är 

på väg bort. Frågorna som ställdes berörde respondenternas upplevelser av gräsmattor utifrån 

ett estetiskt perspektiv, gräsmattors funktionella värden och övriga aspekter som responden-

terna kunde komma på. Enkäten sökte även svar på om respondenterna anser att det ska finnas 

fler eller färre privata och offentliga gräsmattor. De frågor som ställdes var dels slutna frågor 

med fasta svarsalternativ och dels öppna frågor där respondenterna själva fick skriva ett svar. 

I de öppna frågorna svarade, liksom gällande de slutna, 158 respondenter. Frekvensen av 

dessa svar visar på hur många av samtliga respondenter som nämner ett visst tema. Respon-
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denterna fick inte några exempel på motiv utan var ”tvungna” att helt motivera med egna ord. 

Enkäten går att återfinna i Bilagor, Bilaga 1.   

 

Avgränsningar 
 
I denna uppsats behandlas främst prydnadsgräsmattor och bruksgräsmattor, både i offentligt 

och privat bruk. Den högvuxna gräsmattan, ängsytan, sport- och golfytan samt trafik- och 

restytan tas inte upp i detta examensarbete. Fokus ligger främst på gräsmattans funktionella 

och estetiska värden i Sverige.  

 
 

Resultat 
Gräsmattans uppkomst och dess värden genom historien 

Gräsytor i naturen 
Gräsmarker, såsom savanner, prärier och stäpper, täcker nästan en fjärdedel av jordens lan-

dyta (Nordström, 1990). Människan lärde sig tidigt att använda elden för att skapa öppna 

gräsmarker på bekostnad av skogar och buskvegetation. De mänskligt skapade gräsmarkerna 

attraherade flockar av gräsätande djur, vilka genom sitt bete ytterligare gynnade gräsmarker-

nas expansion, eftersom regelbundet bete gynnar gräsvegetation men missgynnar annan växt-

lighet (ibid). Många stora gräsområden har också uppstått oberoende av människan, exempel-

vis de nordamerikanska prärierna som anses vara 20 miljoner år gamla och betingade av kli-

matet. Spontana gräsland ingår som en del av jordens naturliga vegetation, men det är ofta 

svårt att avgöra om ett gräsland har uppstått genom mänsklig aktivitet eller om det är påverkat 

av klimatiska faktorer i kombination med lämplig jordmån. I Norden samlade befolkningen 

under lång tid in hö för djurfoder, vilket skapade de nordiska ängarna (ibid).  

 

Ängen som gräsmatta 
De historiska rötterna till gräsmattan går att finna långt bak i tiden (Stewart et al., 2009). I 

Persiens trädgårdar, kring 1000 f. Kr, fanns lågt klippta mattor av buskar eller örter (Möller, 

1992; Hobhouse, 2002). Blomsterängar går också att återfinna i medeltidens muromgärdade 

trädgårdar (Stewart et al., 2009), där de anlades och slogs med lie två gånger om året (Möller, 

1992). I en italiensk handbok från 1471 beskrivs hur grästorvor hämtades från naturen, blev 
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rensade från ogräs, skållades i kokande vatten och sedan grävdes ner i trädgården och banka-

des på med en träklubba. Därefter planterades örter i dem eller så beströddes de med frön 

(ibid).  

 

Tuktad natur  
På 1400-talet i Florens tog trädgårdskonsten en ny vändning (Hobhouse, 2002). De medeltida 

inhägnade, inåtblickande trädgårdarna började vända sig mot världen utanför. Under renäs-

sansen hämtades inspiration från de antika idealen och människan knöt åter an till naturen och 

sin roll i den. Trädgården fick rollen som en plats för utomhusliv, socialt umgänge och filoso-

fiska diskussioner (ibid). Stilen spreds till Italien och senare till norra Europa och anpassades 

för att fungera i olika naturmiljöer och kring redan befintliga arkitekturstilar (ibid). Under 

1500- och 1600-talen utvecklades den enkla renässansstilen till mer barocka former där fly-

tande rörelser och en linjär stil blev centrala (Ignatieva, 2012). Naturen skulle underkuvas 

trädgårdsmästarna och härskarna ville uttrycka sin makt (Hobhouse, 2002). I barockparkerna 

användes gräs som dekoration, till exempel i samband med parterrer, men även i boskéerna 

var marken mellan träden gräsbevuxen (Möller, 1992).  

 

1600-talsfilosofen och vetenskapsmannen Francis Bacon uttrycker att ”ingenting är skönare 

för ögat än grönt, kortklippt gräs” (Hobhouse, 2002, s. 401). Under denna tid var en välskött 

”bowling green” en viktig del av varje statusmedveten engelsk herremans park. Prydnadsa-

spekten fick en allt större betydelse efterhand som de lärde sig att uppskatta det kortklippta 

gräset för dess egen skull (Möller, 1992). Gräsmattan markerade ägarens rikedom eftersom 

inte vem som helst kunde använda sin mark till något så improduktivt som en grön prydnads-

yta (ibid). 

 

 I Frankrike blev det modernt att ha ”un boulingrin” för den dekorativa effektens skull 

(Möller, 1992). Den liknade dock inte alls en engelsk långsmal ”bowling green” utan var en 

rund, gräsklädd försänkning. Fransmännen hade missuppfattat begreppet och trodde att det 

härrörde från ”bowl”, vilket betyder skål (ibid).  

 

Förskönat beteslandskap 
Den romantiska landskapsparken, eller den engelska parken, utformades på 1700-talet som en 

reaktion mot tidigare stela trädgårdsideal (Möller, 1992). Stilen avspeglade människans liten-
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het inför naturens under och människan som en del av naturen (Wærn, 2013). Parken var ett 

förskönat beteslandskap där gräset hölls lågt med hjälp av kor, får, hjortar och liemän (Wilke, 

2006; Möller, 1992). Ett böljande landskap med växlingar mellan ljus och skugga och öppet 

och slutet användes för att förstärka sinnesstämningarna hos besökaren som promenerade eller 

red genom parken (Wilke, 2006). Till skillnad från barockens strikta anläggningar fick gräset i 

de engelska landskapsparkerna beträdas (Möller, 1992). Likadant gällde också i de offentliga 

parker som anlades i England under 1800-talet (ibid). 

 

Prydnadsgräsmattan 
I Sverige styrde traditioner komna från Tyskland, där det i barockens anda var förbjudet att 

beträda gräset (Möller, 1992). Den tyska stilen blandade element från olika epoker och växte 

fram som en förtätad och skalförskjuten version av den romantiska parken (Wilke, 2006). I 

Sverige 1850-1910 präglade den här stilen trädgårdarna. I närheten av huvudbyggnader for-

made slingrande grusgångar symmetriska gångsystem som ramade in runda eller ovala gräsy-

tor (ibid). På gräsytorna återfanns renässansens och barockens blomsterparterrer, som lämp-

ligast beskådades från husets veranda. Nu byggdes de inte upp rätlinjigt som tidigare. Bloms-

tergrupperna, som oftast var runda, njur- eller vingformade, placerades minst 90 cm från 

varandra och gångar så att de tydligt framträdde på gräsplanen (ibid). Gräsytorna i sin tur 

kunde vara kantade av extra blombårder i runda eller bågformade linjer. Ibland mönsterdeko-

rerades gräsplaner genom insådd av olika gräsarter. Blåtonade arter, och en ständigt rensande 

trädgårdsdräng, kunde skapa stjärnor eller andra figurer i gräsmattan (ibid). Prydnadsgräset 

slogs ungefär en gång i veckan och rensades så att några få grässlag gynnades. De gräsytor 

som låg i utkanten av trädgården sköttes som ängar med årlig slåtter. Bete av djur betraktades 

ge en alltför ojämn yta, medan slagning med lie ansågs ge en jämnare och vackrare grönska. 

De klippta gräsplanerna lämpade sig för sällskapsspel som krocket, och även boccia förekom. 

Fanns det en större plan gräsyta kunde en bana anläggas för den nya modesporten ”Lawten-

nis” (ibid). 

 

Vid 1800-talets mitt fick de flesta av Sveriges städer sin stadspark eller järnvägspark, då med 

den tyska stilen som förebild (Wilke, 2006). Ända in på 1960-talet bevarade många parkför-

valtningar förbudet att beträda de kommunala gräsmattorna, trots att det redan på 1300-talet 

konstaterats att inget underlag tålde slitage lika bra som gräs (Möller, 1992).  
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Konsten över naturen samt teknikens under 
Under 1800-talet i Europa skedde en enorm utveckling av trädgårdskonsten (Hobhouse, 

2002). Trädgårdsböcker och tidskrifter spreds till en allt större läsekrets och nya, exotiska 

trädgårdsväxter tog plats. Tekniska framgångar slog igenom och ingenting tycktes vara omöj-

ligt för den välbärgade trädgårdsägaren (ibid). Växter byttes ut med årstiderna och många 

trädgårdar blev växtsamlingar (Ignatieva, 2012). Den viktorianska stilen delade upp trädgår-

den i separata rum med olika stilistiska teman (Hobhouse, 2002). På Elvastan Castle i Der-

byshire, England, bestod ett av dessa rum av gräsmattor prydda av ovanliga granar och tallar 

(ibid). 

 

I England under denna tid levde en förman vid namn Edwin Budding, som arbetade på en 

textilfabrik i Stroud (Möller, 1992). Tillsammans med en ingenjör konstruerades den första 

gräsklippningsmaskinen med inspiration från de maskiner som användes för att klippa yllety-

ger (Hobhouse, 2002). Det menas att Buddings förhoppning var att maskinen skulle göra slut 

på ”de cirkelrunda märkena, oregelbundenheterna och bara fläckarna” som liar skapade 

(Hobhouse, 2002, s. 401). De rekommenderade att gräsklipparen skulle användas av ”gentle-

män på landsbygden” som ett sätt att få ”trevlig, nyttig och sund träning” (ibid). När gräsklip-

paren gjorde sitt intåg upplyste dock reklam att den var så pass lätthanterlig att en kvinna 

kunde använda den (ibid). 

 

Demokratiserade gräsmattor  
Vid slutet av 1800-talet, efter en turbulent historia med kolonisatörer från Europa, växte träd-

gårdsintresset i Amerika med amerikanska trädgårdsmästare som skaffade sig en egen ställ-

ning (Hobhouse, 2002). Befolkningen i USA letade efter en nationell identitet även i trädgår-

darna och många började känna att formträdgårdens ordning och regelbundenhet som varit 

nödvändig under kolonialtiden, när naturen var ett hot, nu stod för värderingar som var oför-

enliga med ett demokratiskt synsätt (Hobhouse, 2002; Pollan, 1989). Stora gräsmattor och 

träd omkring husen skulle skapa en enhet och slingrande gångar och blomsterrabatter upp-

skurna i gräsmattan skulle göra att hela bebyggelsen tillsammans bildade en utopisk helhet. 

Framsidan, med den öppna gräsmattan, skulle vara en allmänning – åtminstone för ögat (ibid).  
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Den lugna gräsmattan 
I Sverige hade Stockholms välbesuttna borgarklass provat på ett liv utanför staden och funnit 

det gott (Wilke, 2006). Efter 1890 skapades de första villaförorterna för permanent bruk utan-

för Stockholm. Naturintresset och tron på naturen som både andligen och själsligen upphö-

jande fanns kvar, även om synen vid sekelskiftet kom att ta nya former (ibid). Det var inte 

längre tal om att omforma och förädla naturen, utan nu uppskattades den i sin vilda form och 

för sin egen skönhet. De tyska trädgårdarna ansågs föråldrade, konstlade och omoderna. 

Trädgården skulle vara en förlängning av huset och det liv som levdes i villan skulle länkas 

samman med det i trädgården (ibid). 

 

Som kontrast till blomsterrabatter och detaljer fanns den täta, lugna och välskötta gräsmattan. 

Den skulle vara jämn, tät och ogräsfri. Klippning skulle utföras minst en gång i veckan och 

gräsmattan skulle vältas, gödslas, krattas och kalkas (Wilke, 2006). Om den skulle vara grön 

under hela sommaren behövde den vattnas och kanthuggning höll den i rätt form (ibid). I 

Svensk trädgård, 1941, skrev Emma Lundberg att hennes gräsplan var den mest arbetskrä-

vande delen av trädgården, men att den var en mycket viktig del då den gav ett välgörande 

lugn och vila för ögat. Gräsplanen kunde vara platt och strikt kvadratisk eller rektangulär och 

då utgöra ett trädgårdsrum bland andra i ett arkitektoniskt system (ibid). Den kunde också 

bölja i mjukare former och möta buskar och träd på ett mer oregelbundet sätt (ibid).  

 

Den funktionella gräsmattan 
Under 1920-talet uppstod en reaktion mot den pittoreska och detaljrika arkitektur som vuxit 

fram. Nu gjorde en enklare form med större symmetri och färre dekoreffekter entré (Wilke, 

2006). I Sverige slog stilen igenom omkring 1930 och kom att kallas funktionalismen. Skri-

benter argumenterade för att trädgården skulle användas till vardags och erbjuda avkoppling, 

intim kontakt med naturen samt luft och sol (ibid). Under sent 40-tal betonades fortfarande att 

arbete i trädgården var moraliskt höjande och in på 50-talet började trädgården även beskrivas 

som en rogivande hobby (ibid). En obruten gräsmatta utan odlingar, rabatter och grusgångar 

skulle skapa en mer lättskött trädgård (ibid).  

 

Gräsmattan var ett av flera inslag i den arkitektoniska trädgården, men blev i och med funkis-

trädgården dominerande och central (Wilke, 2006). Baksidan av trädgården skulle domineras 

av en stor, öppen gräsmatta och längs dess kanter kunde buskar, träd och eventuellt mindre 
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odlingsytor finnas (ibid). För många av de som inte var trädgårds- och odlingsintresserade 

kom gräsmattan i princip att bli trädgårdens enda levande inslag. Den ansågs vara bra för bar-

nen och band samman de olika delarna i trädgården. Gräsmattan ansågs vara trädgårdens 

främsta smycke och gav den lugn och harmoni (ibid).  

 

Anläggningen och skötseln 
Gräsmattorna började anläggas i mer böljande former som följde topografin (Wilke, 2006). 

Särskilt vid suterränghus förekom gräsmatteklädda slänter. I allmänhet hölls gräsmattan i 

stora bågformer och plottrighet undveks. I vissa skrifter sades att trädgården inte skulle vara 

för tjusig och välskött, i andra betonades att trädgården skulle se bra ut och att det krävde in-

satser (ibid). Anläggandet och skötseln av gräsmattan var då av stor betydelse. När jorden 

bearbetats, gräset såtts, vattnats och etablerats krävdes årligen vårräfsning, vårgödsling, topp-

dressning, kemisk bekämpning av ogräs och mossa, ytterligare gödning, bevattning, luftning 

och klippning för att uppnå en vackert grön gräsmatta som många drömde om (ibid).  

 

På 1940-talet kom motorgräsklipparen (Möller, 1992). Klipparen fungerade efter rotations-

principen och gräset slets av till skillnad från Buddings cylindergräsklippare som skar av grä-

set (ibid). Under samma period kunde färdiga gräsfröblandningar köpas, sammansatta för 

olika jordar (Wilke, 2006). Blandningarna ansågs dock innehålla en alltför hög andel rajgräs, 

som framförallt i norra Sverige hade dålig härdighet, och därför redovisade många trädgårds-

arkitekter anpassade gräsfrörecept (ibid). Under denna tid var även besprutning och bekämp-

ning viktiga inslag i trädgårdens skötsel. Gräsmattan skulle behandlas med gifter mot skade-

djur och med hormonpreparat mot ogräs. I tidningarna fanns mycket annonser där det, föru-

tom för bekämpning och konstgödsel, fanns reklam för gräsklippare (ibid).   

 

Gräsmattor för lek och spel 
1965 antog Sveriges riksdag det så kallade miljonprogrammet, då det under tio år, med hjälp 

av statligt bidrag, skulle byggas en miljon nya bostäder (Wilke, 2006). I tiden låg den sena 

modernismen som hade en formulerad estetik, där tanken om det skötselfria var central 

(Andersson, 2013). Starka förenklingar gjordes inom landskapsarkitekturen där det rådde 

korta växtlistor och en mager materialpalett (ibid). 

 



 

 
 

17 

En tredjedel av miljonprogrammet utgjordes av enfamiljshus (Andersson, 2013). De villor 

som byggdes placerades utmed korta återvändsgator som bands samman av större trafikleder 

(Wilke, 2006). I bakkanten av kvarteren fanns mindre eller större sammanhängande grönstråk 

där snabbväxande träd och tåliga buskar användes i kombination med skarpskurna jordvoly-

mer i bankar och vallar (Wilke, 2006; Andersson, 2013). Vidsträckta gräsmattor ingick i land-

skapet och skulle användas för lek och spel, barnen skulle ”rastas” på allmänningarna och ha 

möjlighet att ”bilda gänglek” (Andersson, 2013; Wilke, 2006).  

 

På 1970-talet skedde en kraftig pendelsvängning från miljonprogrammets utemiljöer och en 

period inleddes med naturlika planteringar (Andersson, 2013). Där fanns det mångformiga 

brynet, de artblandade buskagen och den varierade skogen som händelserika miljöer för bar-

nen (ibid). På vissa platser framträdde de omplanterade gårdarna som veritabla djungler och 

den fria gräsytan blev till slut en bristvara (ibid).  

 

En gräsmatta med liv och årstider 
Under 90-talet började gräsmattan i villaträdgårdar så smått att ifrågasättas (Wilke, 2006). 

Gräsmattan sågs av flera som en symbol för den fantasilösa och opersonliga trädgården och 

ansågs kräva för mycket tid (ibid). Nya ideal talade om en gräsmatta med liv och årstider, där 

vårens lökar fick blomma förbi innan gräsklippningen inleddes. Klippta gångar i högre gräs 

eller att klippa endast vissa delar av gräsmattan blev populärt, och kontrasten mellan det 

klippta och det höga gräset ansågs vara spännande och vackert (ibid).  

 
In på 2000-talet har stadsparker fått ett ökat och förändrat användande vilket påverkar slitaget 

(Kling, 2013). Detta har lett till att flera platser har ställt om med nya material och aktiviteter 

som passar dagens användning. Gummi, konstgräs och betong är exempel på material som 

används i allt större utsträckning (ibid). 
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Gräsmattans värden idag – i litteraturen 

Gräsmattans uttryck 
I boken Den perfekta gräsmattan från 1979 står det skrivet;  

 
En perfekt skött gräsmatta är det grönaste som finns. Välklippt, jämn och saftig. En 

felfri gräsmatta är trädgårdsmästarens stolthet. Det är slutmålet även för oss som bara 

äger en gräsplätt. Det finns en glädje med den fulländade gräsmattan som inget annat 

kan ge (Gardiner, 1979, s. 7). 

 
 
I den välansade kvadratiska gräsmattan i Buckinghamshire, England, skapar konstnären och 

parkvakten Chris Parson under höstmorgnar mönster i daggen med hjälp av en borste. Alltef-

tersom solens strålar når fram plånas verket sedan långsamt ut (Dunér & Dunér, 2004). För-

fattarna Sten Dunér och Katarina Dunér menar att det är ”ljuvligt med en mjuk och len matta 

av gräs som golv under himmelens tak” (Dunér & Dunér, 2004, s. 119).  Genom att hålla grä-

set välklippt signaleras till omvärlden att ägaren tycker om ordning och reda och är en god 

samhällsvarelse som håller på reglerna (ibid). Det finns en gemensam syn bland majoriteten 

av befolkningen att en oklippt gräsmatta är ett tecken på vanvård och lättja (Ignatieva & 

Ahrné, 2013). En gräsmatta kan idag också fungera som en kommersiell signal hos företag, 

som en symbol för makt och framgång (Dunér & Dunér, 2004).  

 

Behovet av öppenhet och maktutövning 
Michael Pollan, amerikansk författare, skriver att gräsmattans dragningskraft kanske ligger i 

generna (Dunér & Dunér, 2004). Sociobiologer har formulerat ett ”savannsyndrom” för att 

förklara förtjusningen för gräs (ibid). I människans DNA finns det inkodat en förkärlek för 

öppna landskap som påminner om de savanner där människan levde och utvecklades i tusen-

tals år (ibid). Möller (1992) menar att ett djupt liggande behov av maktutövning får sitt utlopp 

via ogräsbekämpning. Härsklystnad uttrycks i form av toppdressning och aggressioner avleds 

”via motorklipparens akustiska revirmarkering” (Möller, 1992, s. 119).  

 

Studier av Patrik Grahn har visat att människor verkar ha behov av och söka sig till natur av 

olika karaktär. Den som mår mycket psykiskt dåligt drar sig gärna undan till en skyddad plats 

i vild natur, medan den som mår bra väljer en öppen plats med chanser till sociala kontakter 

(Grahn, 2010). Patrik Grahn delar in karaktärerna i åtta dimensioner där en är öppning - en 
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kvalitet som erbjuder utblickar och plats för spontana aktiviteter, som ett grönt öppet fält som 

inbjuder till att slå sig ner (ibid).  

 

Gräsmattans status och symbolik 
I en studie utförd i USA 2012, visade Blaine et al. (2012) att utemiljön är oerhört viktig för 

husägare. Trädgården ses som en plats för att uppleva naturen, att umgås och en plats för este-

tik och rekreation. Blaine et al. (2012) visade att gräsmattan upplevs ha en känsla av social 

status och acceptans mellan invånarna i det studerade grannskapet och att gräsmattorna skapar 

prydliga boendemiljöer, men skötseln har en negativ inverkan på miljön. Dessutom presente-

rar gräsmattans status ett hinder för nya alternativ till gräsmattor. Blaine et al. (2012) hävdar 

att om husägares syn på skötsel och utformning av gräsmattan ska förändras är det troligen 

mer framgångsrikt att satsa på lokala grupper av husägare snarare än individer (Blaine et al., 

2012).  

 

I tidigare studier utförda i USA har det visat sig att andelen gräsmatta minskar när befolk-

ningstätheten ökar, men i en studie från 2013 syns tendenser att mängden gräsmatta ökar i takt 

med ökad befolkningstäthet (Giner et al., 2013). Som förklaring ges att villor i förorten ses av 

många amerikaner som en lämplig miljö för att bilda familj. Gräsmattan i sin tur symboliserar 

en plats för rekreation och familjeaktiviteter (ibid).  

 

En ny grundsyn och ett nytt utseende 
”Vad definierar en riktig gräsmatta?” frågar Smith och Fellowes i sin artikel från 2013.  

 
Är det en intern sammansättning som består av enbart gräsarter, är det den primära an-

vändningen av en enda art, höjden på gräset, hur och hur ofta den klipps, dess socioe-

konomiska värden, dess funktionella eller estetiska kvaliteter? (Smith & Fellowes, 

2013, s. 164).  

 
Smith & Fellowes (2013) menar att genom det faktum att dessa frågor legitimt kan ställas och 

inte kan besvaras av den traditionella definitionen av en gräsmatta, föreslår de att definitionen 

har passerat. Den ”restriktiva viktorianska karakteriseringen av vad en gräsmatta är” är läm-

nad och istället nämns en ny gräsmatta (Smith & Fellowes, 2013, s. 164) . En ny grundsyn 

och ett nytt utseende börjar ta plats i Englands trädgårdar. Gräsmatteägare anses dock vara 
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mer traditionella, men nya frön för gräsmattor växer fram och gräsmattans design tar uttryck 

förbi dess traditionella definition. Uttryck som ”Ecolawn” och fröblandningar med namn som 

”Flowering Lawn”, Ecology Lawn Mix”, ”Fragrant Herbal” och ”Fleur de Lawn” tar plats 

(Smith & Fellowes, 2013, s. 165). I försök med att ta fram nya varianter av gräsmattor upp-

täcktes att dessa inte krävde några tillsatser och att behovet av klippning var en tredjedel av 

det som krävs för en traditionell gräsmatta. Varianterna är inte lika slitstarka, men visar upp 

alla de skötselegenskaper en traditionell gräsmatta behöver; de klipps, de är designade och de 

visar ett mänskligt avtryck och tecken på pågående skötsel (Smith & Fellowes, 2013).  

 

I en traditionell gräsmatta ses revsmörblomma som ett ogräs, i en alternativ gräsmatta kan den 

istället ses som en utvald komponent. Beroende på vem som betraktar revsmörblomman upp-

fattas den som ett ogräs eller något fint och önskvärt (Smith & Fellowes, 2013). Forskning 

gällande allmänhetens attityder till olika offentliga grönområden ledde till slutsatser att bero-

ende på tidigare preferenser uppskattas naturlika grönområden mer eller mindre positivt 

(Özgüner & Kendle, 2006). Olika landskapselement kan också uppfattas olika beroende på 

omgivning. I en studie mellan en botanisk trädgård och Endcliffe Park, som tidigare varit en 

del av landsbygden, jämfördes vilka inslag som uppskattades mest. I den botaniska trädgården 

får prydnadsgräsmattor en frekvens av 71 medan samma element i parken får 16 (ibid). 

 

Gräsmattans värden idag – en enkätundersökning 

Genomförandet 
I detta examensarbete genomfördes en enkätundersökning, 24 oktober 2014 fram till 28 okto-

ber 2014, med totalt 158 respondenter som genomförde hela enkäten. 91,1 % av de tillfrågade 

var kvinnor och 8,9 % var män. 1 % tillhörde gruppen under 25 år, 54 % tillhörde gruppen 25-

50 år, 38 % gruppen 51-65 år och 6 % var över 65 år. Utifrån deras postnummer bor 18 % i 

Västra Götalands län, 16 % i Stockholms län, 9 % i Skånes län, 6 % i Östergötlands län, 6 % i 

ett annat land och de övriga i Sveriges övriga län (Bilaga 2, Figur 5). Av respondenterna hade 

96 % tillgång till en egen gräsmatta, 3 % hade tillgång till någon annans gräsmatta och 1 % 

hade inte tillgång till någon privat gräsmatta alls. 59 % delar skötseln med någon annan, 37 % 

ansvarar helt för skötseln av den privata gräsmattan och 4 % ansvarar inte alls för skötseln.  
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Upplevelsen av gräsmattor utifrån ett estetiskt perspektiv 
Utifrån ett estetiskt perspektiv upplevade 66 % av deltagarna privata gräsmattor som positivt, 

26 % upplevde dem varken positivt eller negativt och 8 % upplevde dem negativt (Figur 1). 

Som motiv anges att privata gräsmattor ger ett lugnande och behagligt intryck samt samman-

binder områden i trädgården. De ger också en fin ram till trädgården och fungerar som kon-

trast mot omgivande växtlighet. Välskötta gräsmattor gör trädgården inbjudande och får den 

att uppfattas som välskött. Dessutom anses gräsmattans öppenhet som något trevligt och be-

hagligt.  

 

Som anledning till att de privata gräsmattorna upplevs varken positivt eller negativt anges att 

det beror på sammanhang. Om omgivningen är annan växtlighet, såsom rabatter, uppfattas 

gräsmattan positivt, är det omkringliggande platt och intetsägande upplevs gräsmattan nega-

tivt. Vissa menar även att upplevelsen beror på skötseln och hur stor gräsmattan är. De re-

spondenter som upplever gräsmattan negativt anger att de är för välordnade och föredrar 

hellre annan växtlighet. Den privata gräsmattan uppfattas även ge ett intetsägande och stelt 

intryck (Tabell 2).  

 

Offentliga gräsmattor utifrån ett estetiskt perspektiv upplevs av 71 % som positivt, 21 % ser 

på dem varken positivt eller negativt och 8 % upplever dem negativt (Figur 2). Som anledning 

till en positiv upplevelse anges att den ger ett mjukt intryck och bryter av omgivande stads-

miljö. Öppenheten upplevs även den som något positivt och gör att gräsmattans känns väl-

komnande. Om gräsmattorna i en kommun upplevs välskötta signalerar de att kommunen bryr 

sig om den omgivande miljön. Enligt några respondenter anses att det är graden av hur 

välskötta offentliga gräsmattor är som styr det estetiska värdet. De respondenter som angav att 

de upplever offentliga gräsmattor på ett negativt sätt motiverade detta med att de ofta är ovår-

dade och skräpiga samt att många är alltför stora (Tabell 3). 
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Figur 1. Andel av de tillfrågade om hur de upplevde privata gräsmattor utifrån ett estetiskt perspektiv.  
 
 
Tabell 2. Motiv till upplevelsen av privata gräsmattor utifrån ett estetiskt perspektiv 
Positivt Frekvens Varken positivt 

eller negativt 
Frekvens Negativt Frekvens 

Vacker/fin  
 

32 av 158 
(20 %) 

Beror på hur den 
sköts 

14 av 158 
(9 %) 

Vackrare med 
annat 

13 av 158 
(8 %) 

Ger ett lugnt/mjukt intryck 19 av 158 
(12 %) 

Beror på samman-
hang 

10 av 158 
(6 %) 

Ser slösaktigt ut 6 av 158 
(4 %) 

Ger variation/fin som 
kontrast 

11 av 158 
(7 %) 

Beror på hur stor 
den är 

10 av 158 
(6 %) 

För välord-
nad/ospännande 

4 av 158 
(3 %) 

Trevligt/skönt med en 
öppen yta 

6 av 158  
(4 %) 

  Stelt/fult intryck 2 av 158 
(1 %) 

Sammanbinder ytor 
 

4 av 158  
(3 %) 

  Obehaglig 2 av 158 
(1 %) 

Ger ett välskött/prydligt 
intryck 

4 av 158  
(3 %)  

    

Känns inbju-
dande/välkomnande 

3 av 158 
(2 %) 

    

Ger en fin ram till träd-
gården 

3 av 158 
(2 %) 

    

 
 

66%	  

26%	  

8%	  
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Figur 2. Andel av de tillfrågade om hur de upplevde offentliga gräsmattor utifrån ett estetiskt perspek-
tiv.  
 
 
Tabell 3. Motiv till upplevelsen av offentliga gräsmattor utifrån ett estetiskt perspektiv 
Positivt Frekvens Varken positivt 

eller negativt 
Frekvens Negativt Frekvens 

”Grönt är skönt”  
 

25 av 158 
(16 %) 

Beror på hur den 
sköts 

9 av 158 
(6 %) 

Ofta ovårdade och 
skräpiga 

11 av 158 
(7 %) 

Härligt med en öppen yta 
 

19 av 158 
(12 %) 

  Ofta överdimens-
ionerade och opla-
nerade 

11 av 158 
(7 %) 

Ger ett lugnt/mjukt intryck 16 av 158 
(10 %) 

  Vackrare med annat 6 av 158 
(4 %) 

Ger variation/fin som kon-
trast mot stadsmiljön 

10 av 158 
(6 %) 

    

Ger ett välskött/prydligt 
intryck 

5 av 158 
(3 %) 

    

Känns inbju-
dande/välkomnande 

3 av 158 
(2 %) 

    

 

Gräsmattors funktionella aspekter 
Den privata gräsmattan anses vara ett tåligt och slitstarkt material med flera funktionella 

aspekter. Den uppfattas vara ett mjukt och behagligt material att leka eller utföra sporter på, 

men en jämn gräsmatta fungerar även bra att använda som plats att ställa trädgårdsmöbler 

eller att ha picknick på. Gräsklippet som blir efter klippning uppskattas som ett bra täck- och 

gröngödslingsmaterial och om gräset inte är lika välklippt får husdjur och höns beta av gräset. 

Den privata gräsmattan anses likaså ge rörelsefrihet och plats för studsmattor, trädgårdsfester 

och solstolar. På vintern, när gräsmattan är snötäckt, ger den upphov till en perfekt plats för 

snölekar. Både på vintern och sommaren gör den öppna ytan det möjligt att släppa in ljus både 

71%	  

21%	  

8%	  

Upplevelsen	  av	  offentliga	  gräsma0or	  	  
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i trädgården och i huset. Dessutom håller den klippta ytan undan sly och ogräs, samt upplevs 

hålla undan skadedjur, ormar med mera (Tabell 4).  

 

Den offentliga gräsmattan uppskattas som rekreationsyta och som en plats för sociala interakt-

ioner. De öppna ytor som gräsmattor i det offentliga rummet innebär ger en känsla av trygghet 

och överblick. Dessutom uppfattas den motverka en kompakt känsla. Den offentliga gräsmat-

tan anses också vara en bra yta för olika aktiviteter, såsom träning, spel och lek. Därtill upp-

fattas gräsmattan bidra med grönt i staden och bryter av stadsmiljön. Gräsmattan upplevs som 

tillåtande och gör det möjligt att arrangera olika evenemang (Tabell 5).  

 
Tabell 4. Den privata gräsmattans funktionella aspekter 
Funktion Frekvens 
Lek- och sportyta 72 av 158 (46 %) 
Plats för vila och samvaro 49 av 158 (31 %) 
Mjukt material att gå på 21 av 158 (13 %) 
Skapar öppenhet och distans 12 av 158 (8 %) 
Yta för höns och husdjur 12 av 158 (8 %) 
Förbinder trädgårdens delar 11 av 158 (7 %) 
Gräsklipp är lämpligt som täck- och gödselmaterial 10 av 158 (6 %) 
Ger utrymme för trädgårdsmöbler med mera 10 av 158 (6 %) 
Håller borta skadedjur med mera 4 av 158 (3 %) 
Håller ogräs och sly borta 3 av 158 (2 %) 
Avgränsar smidigt till andra ytor 2 av 158 (1 %) 
Släpper in ljus 2 av 158 (1 %) 
 

Tabell 5. Den offentliga gräsmattans funktionella aspekter 
Funktion Frekvens 
En plats för umgänge 71 av 158 (45 %) 
Lek- och sportyta 70 av 158 (44 %) 
Rekreationsplats 48 av 158 (30 %) 
Bidrar med grönt i staden 28 av 158 (18 %) 
Ger öppenhet/motverkar kompakt känsla 24 av 158 (15 %) 
Rastningsyta för hundar och andra husdjur 5 av 158 (3 %) 
Skapar trygghet/överblick 5 av 158 (3 %) 

 

Gräsmattans övriga aspekter 
Övriga aspekter som lyfts fram gällande den privata gräsmattan är att många föredrar att den 

sköts miljövänligt, såsom att den inte besprutas eller övergöds. En välplanerad och genom-

tänkt gräsmatta ur skötselsynpunkt nämns och att den upplevs som lättskött. Andra menar att 

den är överskattad. Att den ska klippas ofta uppfattas av några som stressande och kravfyllt, 

medan gräsklippningen också kan ses som en nyttig träningsform. Flera anser att det är viktigt 

att den privata gräsmattan är välskött och ger ett prydligt intryck. Den uppfattas av några re-

spondenter att vara ett praktiskt markmaterial under fruktträd, då frukten landar mjukt, och 
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någon menar även att det kortklippta gräset förenklar lövkrattning. Därtill upplevs den suga 

upp regnvatten, dock upplever några att gräsmattan är opraktisk i områden med mycket regn 

eftersom de är blöta större delen av året. Några anser att den privata gräsmattan är bra för mil-

jön, såsom för insekter och andra djur, att det är en bra plats för vårlökar och andra blommor 

och att den dämpar ljud. Dessutom nämns att nyklippt gräs doftar gott (Tabell 6).  

 

Gällande offentliga gräsmattor är det många som lyfter fram att det är viktigt att de är 

välskötta och att de är rena från hundbajs och skräp. Många nämner att de bör vara väldräne-

rade så att inga lerpölar bildas och att det bör vara välplanerade så att de används, finns lättill-

gängligt och att de har både platser med sol och skugga. Vissa menar att offentliga gräsmattor 

ger arbete åt människor, att den klippta ytan håller undan fästingar och att de tar upp regnvat-

ten. Några respondenter anser att offentliga gräsmattor är bra för miljön, medan andra nämner 

att det är viktigt att de sköts miljövänligt. Övriga aspekter som nämns är att hundar inte ska få 

springa fritt och smutsa ner på gräsmattorna och att det ska vara tillåtet att beträda dem (Ta-

bell 7).  
 

Tabell 6. Övriga aspekter för privata gräsmattor 
Aspekt Frekvens 
Att de är välskötta 17 av 158 (11 %) 
Att de sköts miljövänligt 9 av 158 (6 %) 
Uppfattas som lättskött 8 av 158 (5 %) 
De är bra för miljön 5 av 158 (3 %) 
Opraktiska i områden med mycket regn 4 av 158 (3 %) 
Att de är genomtänkta ur skötselsynpunkt 4 av 158 (3 %) 
En träningsform 4 av 158 (3 %) 
Plats för blommor 3 av 158 (2 %) 
De tar hand om regnvatten 3 av 158 (2 %) 
Ett stressmoment 3 av 158 (2 %) 
Praktisk under fruktträd 2 av 158 (1 %) 
Överskattade 2 av 158 (1 %) 
Nyklippt gräs doftar gott 1 av 158 (0,5 %) 
Dämpar ljud 1 av 158 (0,5 %) 
Förenklar lövkrattning 1 av 158 (0,5 %) 
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Tabell 7. Övriga aspekter för offentliga gräsmattor 
Aspekt Frekvens 
Att de är välskötta 34 av 158 (21 %) 
De är bra för miljön 11 av 158 (7 %) 
Att de är välplanerade 6 av 158 (4 %) 
Att de sköts miljövänligt 5 av 158 (3 %) 
Ska vara tillåten att gå på 4 av 158 (3 %) 
Ger jobbtillfällen 3 av 158 (2 %) 
Att inga hundar är där 3 av 158 (2 %) 
De tar hand om regnvatten 2 av 158 (1 %) 
Kulturella aspekter 1 av 158 (0,5 %) 
Håller undan fästingar 1 av 158 (0,5 %) 
Dämpar ljud 1 av 158 (0,5 %) 

 

Uppfattningen om fler eller färre gräsmattor  
20 % av de tillfrågade tycker att det ska finnas fler privata gräsmattor, 21 % tycker att det ska 

finnas färre och 59 % tycker att det varken ska finnas fler eller färre privata gräsmattor. Gäl-

lande offentliga gräsmattor tycker 55 % att det ska finnas fler, 11 % att det ska finnas färre 

och 34 % att det varken ska finnas fler eller färre offentliga gräsmattor.  

 

Angående de privata gräsmattorna anger flera att det inte är deras ensak att tycka till om att 

ska finnas fler eller färre privata gräsmattor. Några menar att det redan är en bra fördelning 

och att det också kan bero på plats. Som motiv till fler privata gräsmattor anges att de har 

många värdefulla aspekter och att respondenterna hellre ser gräsmattor än sten/asfalt. De re-

spondenter som har uppfattningen att det ska finnas färre privata gräsmattor menar att de 

hellre skulle vilja att de används till annat, såsom odlingar och planteringar, och att de också 

uppfattas som dåliga för miljön (Tabell 8).  

 

Gällande offentliga gräsmattor tycker flera att uppfattningen om fler eller färre beror på stad 

och plats. De respondenter som önskar fler offentliga gräsmattor motiverar det med att de har 

många värdefulla aspekter, såsom för hälsan, djurlivet, avkylningen i staden, öppenheten, 

aktiviteter och umgänge med mera och att de hellre ser gräsmattor än stenläggningar, asfalt 

och betong. De respondenter som anger att de vill ha färre offentliga gräsmattor skriver att 

gräsmattorna skulle kunna ersättas med ängar, odlingar, buskage, träd med mera. Några anger 

att det är lagom med offentliga gräsmattor som det är nu och några uppger att de som finns 

missköts (Tabell 9).  
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Figur 3. Andel av de tillfrågade om hur de tyckte att det ska finnas fler eller färre privata gräsmattor.  
 
 
Tabell 8. Motiv till fler eller färre privata gräsmattor 
Fler Frekvens Varken fler eller färre Frekvens Färre Frekvens 
Har värdefulla 
aspekter 
 

21 av 158 
(13 %) 

Upp till var och en 36 av 158 
(23 %) 

Borde använ-
das till annat 

46 av 158 
(29 %) 

Bättre än 
sten/asfalt mm 

5 av 158 
(3 %) 

Lagom som det är 
 

9 av 158 
(6 %) 

Dåligt för 
miljön 

4 av 158 
(3 %) 

  Varierar beroende på om-
råde 

1 av 158 
(0,5 %) 

  

  De som finns behövs 1 av 158 
(0,5 %) 

  

  Beror på hur de påverkar 
miljön 

1 av 158 
(0,5 %) 

  

 

 
Figur 4. Andel av de tillfrågade om hur de tyckte att det ska finnas fler eller färre offentliga gräsmat-
tor.  
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Tabell 9. Motiv till fler eller färre offentliga gräsmattor 
Fler Frekvens Varken fler eller färre Frekvens Färre Frekvens 
Har värdefulla 
aspekter 
 

74 av 158 
(47 %) 

Lagom som det är nu 13 av 158 
(8 %) 

Borde använ-
das till annat 

23 av 158 
(15 %) 

 
Bättre än 
sten/asfalt mm 

10 av 158 
(6 %) 

Varierar beroende på stad 
och plats 

5 av 158 
(3 %) 

De missköts 3 av 158 
(2 %) 

 
 

Resultatdiskussion 
Gräsmattans uppkomst och värden genom historien  
Denna studie visar att gräsmattan har haft många olika roller och värden genom historien, 

beroende på plats och tidpunkt. En tillbakablick tyder även på att gräsmattans roll har styrts 

av motreaktioner på tidigare ideal och utvecklingen av samhället i stort.  

 

Gräsmattan har funnits under en lång tid, men i litteraturen går det inte att urskilja exakt när 

gräsmattan uppkom. Främst beror detta på vilken definition av gräsmattan som väljs. Den 

gräsmatta som definieras under rubriken Definitioner, av Nationalencyklopedin, kan urskiljas 

på 1500-1600-talet, men gräsmattans funktion går att finna redan under medeltiden och ännu 

tidigare, då som lågt klippta mattor av buskar/örter eller som blomsterängar. Senare har gräs-

mattan präglats av olika ideal och behov och så småningom utvecklats till den gräsmatta som 

definieras av Nationalencyklopedin, 2014, idag. 

 

Gräsmattans värden idag 
Syftet med den historiska sammanställningen av gräsmattans uppkomst och historia är att 

förstå varför gräsmattan har funnits och vilken betydelse och vilka värden den har haft för 

människan. I den genomförda enkätundersökningen framkommer att flera av gräsmattans vär-

den och aspekter som funnits genom historien finns kvar även idag.  

 

De estetiska aspekterna  
Den privata gräsmattan, ens egen eller någon annans, uppfattas av 66 % av respondenterna 

som positiv utifrån ett estetiskt perspektiv. Den upplevs ha många estetiska aspekter som går 

att återfinna i den historiska sammanfattningen. Däribland anges att gräsmattan är fin som 
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kontrast och framhäver andra element i trädgården. En av respondenterna uttrycker att gräs-

mattan ”bildar en lugn yta för andra växter att synas mot” och att ”vackra skuggor från träden 

bildas där”. Detta går att återfinna under barocken då gräset användes som dekoration i sam-

band med parterrer, men även under 1800-talet då blomstergrupper framhävdes på gräsplanen 

(Möller, 1992; Wilke, 2006). Gräsmattan upplevs även skapa en kontrastverkan och variation 

vilket går att återfinna i den engelska parken där växlingar mellan öppet och slutet skulle för-

stärka sinnesstämningarna (Wilke, 2006). 20 % av respondenterna skriver som motivering till 

den positiva upplevelsen att de anser att gräsmattan är vacker och tilltalande, något Francis 

Bacon uttrycker redan på 1600-talet (Hobhouse, 2002). Vidare anges även att gräsmattan ger 

ett lugnt intryck, vilket Emma Lundberg, 1941, understryker med sitt uttalande att gräsmattan 

är en mycket viktig del då den ger ett välgörande lugn och vila för ögat (Wilke, 2006).  

 

Av respondenterna i denna studie upplever 8 % den privata gräsmattan som något negativt 

utifrån ett estetiskt perspektiv, 8 % tycker att annat är vackrare, 3 % tycker att de är för väl-

ordnade, 4 % anser att de är slösaktiga och 1 % tycker att de är stela och ger ett fult intryck. 

En av respondenterna skriver att; ”människor i regel har för välordnade gräsmattor. De låter 

inte ens gräsklipp ligga kvar. Jag tycker att det är fint med lite oordning och mera blommor i 

gräsmattan”. Uppfattningen om detta kan kopplas till den historiska bakgrunden. I barock-

trädgårdarna var gräsmattan en symbol för maktuttryck och visade att ägaren hade råd att an-

vända sin mark till någon så improduktivt som en gräsmatta (Möller, 1992). Stilen uttryckte 

även en strikthet och människans makt över naturen (Möller, 1992; Hobhouse, 2002). Dunér 

& Dunér (2004), menar att företag idag kan uttrycka sin makt och framgång med hjälp av en 

välklippt gräsmatta.  

 

Av respondenterna angav 26 % att den estetiska upplevelsen av privata gräsmattor varken är 

positiv eller negativ. Som motivering anges av 9 % att det beror på hur den sköts, 6 % menar 

att det beror på sammanhanget och ytterligare 6 % anser att det beror på gräsmattans storlek.  

 
En klippt, ofta välskött, gräsmatta ger ett positivt intryck om den intill liggande gröna 

miljön som träd, buskar, osv. är skapligt planerad och skött. Blir det för m[yc]k[e]t 

gräsmatta och öppna ytor tycker jag det ofta blir mer stelt, kalt och tråkigt (citat från en 

respondent).  
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Özgüner & Kendle (2006) menar att olika landskapselement kan uppfattas olika beroende på 

omgivning. När det kommer till den offentliga gräsmattan utifrån ett estetiskt perspektiv anser 

71 % att de upplever den som något positivt. Som motivering anges av 16 % att ”grönt är 

skönt”, 12 % anger att det är härligt med en öppen yta, 10 % att offentliga gräsmattor ger ett 

lugnt/mjukt intryck, 6 % att det skapar variation och kontrast i stadsmiljön och 2 % att de 

känns inbjudande. Som ovannämnt återkommer dessa aspekter även i den privata trädgården 

och under historien. Det som tillkommer är att gräsmattans öppenhet uppfattas som något 

härligt och uppskattat. I enkätundersökningen återkommer flera meningar för att beskriva 

både gräsmattans öppenhet; ”[d]et ser trevligt ut med en öppen yta”, ”[s]könt med öppna 

ytor”, ”[gräsmattor] ger en öppen luftig yta i trädgården”, ”[s]tora gröna ytor ger lugn”, 

”öppna ytor är en viktig del av en trädgård”, ”[det] ger perspektiv”, ”[b]ehöver en grön öppen 

yta för [...] att inte känna mig instängd”, ”[h]ärligt med öppna gröna ytor”, ”öppna ytor för 

rekreation, rymd och ljus”, ”får en överblick över terrängen”, ”[de är] lugnande för sinnena”. 

Sociobiologer menar att dragningskraften till gräs kan bero på att gräsmattor påminner om de 

savanner där människan levde och utvecklades på under tusentals år (Dunér & Dunér, 2004). 

Grahn (2010) visar i sina studier att människor tycks ha behov av att söka sig till natur av 

olika karaktär och att en av dessa är en öppning som bland annat erbjuder utblickar.  

 

Av respondenterna i denna studie anger 8 % att de upplever den offentliga gräsmattan som 

negativt, 7 % åsyftar att de ofta är ovårdade och skräpiga, 4 % tycker att de är för stora och 

ogenomtänkta och 4 % anger att det är vackrare med annat. En respondent uttryckte att ”[d]e 

är för stora och skulle behöva kompletteras med andra saker. Andra växter, offentlig konst, 

vattenspeglar mm”. En annan respondent uttrycker att offentliga gräsmattor ”[k]änns inte lika 

kärleksfullt skötta” som privata gräsmattor. Av respondenterna anger 21 % att deras upple-

velse av offentliga gräsmattor beror på hur de sköts. En respondent skriver att det ”[v]arierar 

med skötseln. Gröna härliga upplever jag som en samlingsplats, medan misskötta kan vara 

mer obehagliga med krossat glas eller vad som helst”.  

 

De funktionella aspekterna 
När det kommer till privata gräsmattors funktionella aspekter lyfts flera perspektiv fram. Av 

respondenterna nämner 46 % gräsmattan som en lek- och sportyta och tar upp fördelarna med 

att det är ett mjukt, slitstarkt och jämnt material, medan 31 % av respondenterna nämner att 

gräsmattan också ger plats för vila och samvaro. Det talas även om gräsmattan som en plats 
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för höns och husdjur (8 %), och en respondent skriver att ”[k]aninernas burar låter dem beta 

av gräset och få nytta av det”. Vidare skriver en annan respondent att gräsmattor är ”[b]ra för 

hönorna att kunna sprätta runt och rasta sig” och ytterligare en respondent nämner att ”där kan 

vi låta våra hundar busa”. 6 % tar även upp att gräsklipp fungerar utmärkt som gödsel- och 

täckmaterial till odlingar.  

 

De förstnämnda aspekterna, gräsmattan som lek- och sportyta och en plats för vila och sam-

varo, går att återfinna i den historiska tillbakablicken. Redan på 1300-talet konstaterades det 

att gräs är ett mycket tåligt och slitstarkt material (Möller, 1992). Den har under lång tid fun-

gerat som underlag till diverse sporter. Under 60-talet i Sverige blev gräsmattor det material 

som ingick i landskapet och skulle användas för lek och spel (Andersson, 2013; Wilke, 2006). 

Gräsmattan har under lång tid även uppskattats för sina rekreationsvärden. Förutom att den 

öppna, gröna gräsmattan kan ge ett lugnande intryck, som Emma Lundberg, 1941, uttryckte 

det, erbjuder den också utrymme för vila och samvaro. En respondent skriver att gräsmattor 

”[g]e[r] de mjuka, stillsamma och ”gröna” känslorna. De ger möjlighet att gå barfota på, att ha 

trädgårdsmöbler och/eller att sitta på”.  

 

De andra aspekterna som nämns, där den privata gräsmattan får funktionen att bli en yta för 

husdjur och att dess gräsklipp används till gödsel- och täckmaterial, är aspekter som inte 

kommer på tal i den historiska tillbakablicken. Där nämns gräsmattans uppkomst och historia 

i stora drag och fungerar mer som en översikt. Hur gräsmattans användes i privat ägo och för 

de mindre välbärgade framkommer inte, dock nämns att gräsmattan så småningom demokrati-

serades och blir allt mer i gemene persons ägo (Hobhouse, 2002). Troligen var gräsklipparen 

en stor bidragande faktor. När den kom in i bilden krävdes inte i lika stor utsträckning an-

ställda som underhöll och slog gräset med lie. Allt fler hade säkerligen råd att ha en välklippt 

gräsyta.  

 

Gällande den offentliga gräsmattans funktionella aspekter nämner 40 % dess aspekt som en 

lek- och sportyta, 30 % pratar om den som en plats för rekreation och 45 % ser gräsmattan 

som en plats för umgänge. En ny aspekt som tas upp, till skillnad från den privata gräsmattan, 

är att den bidrar med grönt i staden och motverkar en kompakt känsla. En respondent skriver 

att ”[i] parker kan de som inte har trädgård sitta i gräset och använda ytan för lekar, fotboll 

och dylikt”. Vidare nämns av en annan respondent att gräsmattorna ”[g]er färg bland sten och 
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betong, mjukar upp, ger siktdjup och picknickytor”. Ytterligare en respondent skriver att 

”[i]ngenting är härligare än att efter en tung dag på jobbet lägga sig på en gräsmatta under ett 

stort gammalt träd och titta upp i bladverket”. Detta understryks av Eshragis (2014) studie 

som visade att gräsmattor är ett värdefullt element i staden med sina funktionella och estetiska 

aspekter. 

 

En annan aspekt som nämns i enkätundersökningen är att de öppna gräsmattorna skapar en 

känsla av trygghet och ger överblick. En respondent skriver gällande offentliga gräsmattor; 

”[y]tor för fri sikt som kan öka tryggheten på vissa platser. I mörka buskage kan det gömma 

sig ”faror””. Återigen kan det kopplas till sociobiologernas ”savannsyndrom” och Grahns 

(2010) studier om behovet av en öppning som erbjuder utblickar. Ytterligare en respondent 

skriver att gräsmattan kan bidra med att miljön ”känns trygg eftersom sikten är god och man 

får koll på omgivningen”.  

 

De övriga aspekterna 
När det kommer till övriga aspekter för den privata och den offentliga gräsmattan framkom-

mer flera nya perspektiv. 11 % nämnde gällande den privata gräsmattan att det är viktigt att 

den är välskött och beträffande den offentliga gräsmattan nämner 22 % det samma. Angående 

den privata gräsmattan nämns flera gånger att utseendet på gräsmattan kan spegla dess ägare. 

I enkätundersökningen skriver en av respondenterna angående privata gräsmattor att ”[en] del 

[är] vackra, en del pedantiska, en del ful[a] osv. Det avslöjar ofta individen som lever där”. En 

annan respondent skriver att ”[g]räsmattan avspeglar ofta innehavarens ”kynne”” och ytterli-

gare en respondent uttrycker att en ”[f]in gräsmatta speglar lite lycka, välstånd”. 

 

 Vidare nämns om privata gräsmattor att ”[i] ett bostadsområde med små täpper ger det en 

sorts ’gemenskap’ med andra täppor” och ”i [ett] bostadsområde blir det tydligt när någon inte 

sköter om sin egen trädgård [och det k]an dra ner intrycket för ett helt bostadsområde”. Dunér 

& Dunér (2004), menar att genom att hålla gräset välklippt signaleras till omvärlden att äga-

ren tycker om ordning och reda och är en god samhällsvarelse. Likaså menar Ignatieva & 

Ahrné (2013) att det finns en gemensam syn bland majoriteten av befolkningen att en oklippt 

gräsmatta är ett tecken på vanvård och lättja.  
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Ämnet berörs vidare av en respondent som skriver att ”[e]n del av vår trädgård är helt privat, 

ingen insyn om man inte gör stora ansträngningar […] E[n]  annan del är öppen mot grannar-

na, den bryr jag mig inte om förutom att vi klipper gräset ibland”. I den historiska samman-

fattningen nämns hur gräsmattor i USA så småningom blev demokratiserade och att stora 

gräsmattor på framsidan av husen fick skapa en helhet och ge känslan av att vara en allmän-

ning. Denna studie indikerar att det även i Sverige idag går att återfinna gräsmattans roll som 

en allmänning och en helhet, men också dess roll att visa på att dess ägare är en god samhälls-

varelse som håller på reglerna, som Dunér & Dunér (2004) uttrycker det. 

 

När det gäller den offentliga gräsmattan uttrycker en respondent att ”[d]et viktigaste för mig 

är egentligen att de sköts ordentligt. Görs det inte är det bättre med stenläggningar, rabatter 

eller buskage”. Vidare nämns av en annan respondent att det är viktigt att ”de sköts på ett bra 

sätt så de går att använda som gräsmattor och inte som lerpölar”. Dessutom skriver en respon-

dent att ”[v]älskötta gräsmattor i staden ger en positiv inställning till staden. En vanskött ger 

en negativ bild av samma stad”. Precis som med den privata gräsmattan kan det även urskiljas 

tendenser på att de offentliga gräsmattorna kan uppfattas spegla en stads ”kynne”.  

 

En annan aspekt som tas upp, både gällande den privata och också den offentliga gräsmattan, 

är huruvida de sköts miljövänligt och deras funktioner att främja en bättre miljö. I frågan 

kring respondenternas uppfattning om fler eller färre privata och offentliga gräsmattor kom-

mer aspekterna även på tal. När det kommer till uppfattningen om fler eller färre privata 

gräsmattor svarar 20 % av respondenterna fler, 21 % färre och 59 % varken fler eller färre. 

Gällande offentliga gräsmattor svarar 55 % av respondenterna fler, 11 % färre och 34 % var-

ken fler eller färre. Det var 23 % som angav att när det gällde den privata gräsmattan var det 

upp till var och en vad de vill göra med sin trädgård och ville inte gärna uttrycka sig rörande 

det. Dock menade 13 % att gräsmattan har värdefulla aspekter vilket kan motivera dess an-

vändande medan 29 % tyckte att gräsmattorna borde användas till annat. En respondent skri-

ver att det är ”[u]pp till var och en att bestämma om. Själv så försöker jag utrota min gräs-

matta till förmån för buskage och rabatter”. En annan respondent uttrycker att ”[v]ad folk gör 

med sina trädgårdar har jag inte så mycket åsikter om, men jag föredrar helt klart gräsmatta 

mot stenläggning/asfaltering”. Ytterligare en kommentar är att; 

 
 [d]et vore roligare om fler vågade satsa mer på andra element i trädgården. Många har 

bara en gräsmatta, that’s it. Fler träd, buskar, perenner, sommarblommor, grönsaks-
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land, dammar, stenläggningarna, statyer… ja, helt enkelt mer variation i trädgårdarna. 

Visst kan man ha gräsmatta men den behöver inte vara så stor som många har den 

idag. Gräsmattan är bland de mest skötselkrävande man kan välja – ändå har många 

den för enkelhetens skull!  

 
Temat fortsätter när frågan övergår till uppfattningen om fler eller färre offentliga gräsmattor. 

En respondent nämner att ”[d]et viktigaste för mig är inte att det nödvändigtvis finns gräsmat-

tor utan att det finns grönska i städer”. En annan respondent skriver att ”[ä]r det en monokul-

tur utan tanke räcker det med de som finns. Är gräsmattan något som kan ge biologisk mång-

fald finns det [p]lats för flera”.  

 

Sammantaget går det att urskilja tendenser på att respondenterna vill bevara eller se fler grön-

områden i städer. Uppfattningen om just gräsmattor skiljer sig dock åt. Å ena sidan nämns att 

”[g]rönt är skönt”, att det ska finnas grästillgång även i storstäder och att gräsmattor har 

många viktiga funktionella och estetiska aspekter, såsom att de är bra rekreationsytor, mötes-

platser och ger en trevlig omgivning. Å andra sidan nämns att ”[g]räsklippare för oväsen och 

släpper ut avgaser” och att vissa gräsmattor kan göras om till ängar, rabatter eller odlingsytor. 

Det genomgående temat är ändå sammanfattningsvis ”hellre gräs än asfalt”.  

 

Tendenser på att gräsmattan är på väg bort 
I bakgrunden till detta examensarbete presenterades ett dilemma där gräsmattan å ena sidan 

bidrar väsentligt till det urbana grönområdet, där den ses som värdefull för människan genom 

sin funktion och att den bidrar med sitt estetiska värde, men att den å andra sidan kan ses som 

en monokultur utan biologisk mångfald som förskjuter det inhemska landskapets flora och 

fauna. I undersökandet av den privata och offentliga gräsmattans värden idag framkommer det 

att gräsmattan har många värdefulla funktioner och estetiska aspekter (Smith & Fellowes, 

2014).  

 

I bakgrunden däremot belyses gräsmattans ekologiska aspekter. Gräsmattan utgör stommen av 

de flesta urbana grönområden runtom i världen, trots olika klimatförhållanden (Ignatieva & 

Ahrné, 2013). Även i Sverige utgör gräsmattor stommen, både i kommunala anläggningar och 

i privata trädgårdar. Naturliga gräsmarker, såsom savanner, prärier och stäpper täcker nästan 

en fjärdedel av jordens landyta (Nordström, 1990). Många är mänskligt skapade och andra 
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spontana gräsland. I Norden skapades öppna ängsmarker av människokraft, men just gräsmat-

tor är en specialiserad livsmiljö som inte har några motsvarigheter i Sveriges ursprungliga 

miljö (Nordström, 1990; Ignatieva, 2014). Oavsett olika geografiska och klimatiska skillnader 

är gräsmattor runtom i världen lika i sina artsammansättningar (Ignatieva, 2014).  

 

Gräsmattor runtom i världen förbrukar mängder av vatten och bekämpningsmedel (Ignatieva, 

2014) och studier visar att en intensivt skött gräsmatta har en lägre artrikedom än en gräsmatta 

som inte vattnas, gödslas och som klipps sällan (Falk, 1980). Gräsklippare och andra verktyg 

som används för att sköta om gräsmattor bidrar till föroreningar. Den intensiva skötseln kan 

ha en negativ inverkan på miljön, den biologiska mångfalden och människors hälsa, men det 

finns hittills ingen heltäckande information om svenska gräsmattor, deras skötsel och miljö-

påverkan (Ignatieva & Ahrné, 2013).  

 

Halmstads Naturskyddsförening (2014) menar att trädgården är en resurs för biologisk mång-

fald. Malmö Stad, 2012, visar på ett exempel där en konventionell gräsmatta består av cirka 

10 växtarter och cirka 100 djurarter per 100 m2 medan en äng består av cirka 50 växtarter och 

cirka 500 djurarter på samma areal. Flertalet studier har visat att den biologiska mångfalden, i 

ett långsiktigt perspektiv, är avgörande för jordens och människans fortlevnad (Rockström & 

Steffen, 2009).  

 

Hasselfors Garden, 2014, nämner att skötseln av en gräsmatta anpassas efter vilken funktion 

den ska fylla och vilka kvalitetskrav som finns. En prydnadsgräsmatta behöver klippas ofta, 

vattnas vid torka och skötas om noggrant, för att uppnå dess kvalitetskrav. Dock finns det 

flera kategorier av gräsytor. Där finns även bruksgräsmattan, den högvuxna gräsmattan och 

ängen som inte kräver lika intensiv skötsel (Andrén, 2008). I svenska kommunala parkför-

valtningar utgör grässkötsel den totalt sett största skötselkostnaden, år 2001 uppgick dessa till 

240 mkr (Skogar, 2008). I genomsnitt klipper svensken sin gräsmatta fyra gånger i månaden 

och det tar i genomsnitt 58 minuter per gång (Briggs & Stratton, 2012).  

 

Busse Nielsen (2011) menar att grönytor dominerade av gräs är förlegade och att gräsmattan 

är en homogen och statisk grön öken. Trender tyder på att kommuner använder sig av en ny 

parkskötsel som lämnar fler gräsytor oklippta för att gynna den biologiska mångfalden men 

samtidigt också spara pengar (Ryffé, 2005; Busse Nielsen, 2011). Nya alternativ skulle kunna 
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erbjuda ekosystemtjänster som är nödvändiga för en mer hållbar urban framtid (Hellner & 

Vilkénas, 2014).  

 

Smith & Fellowes (2013) ifrågasätter den traditionella definitionen av gräsmattan och nämner 

att en ny grundsyn och ett nytt utseende börjar ta form i Englands trädgårdar. Samtidigt visar 

studier från USA, 2003, att gräsmattor och inhandlandet av gödsel- och bekämpningsmedel 

ökar. Likaså visar sökningar på Google, 2014, artiklar och Granngårdens tävling i samarbete 

med Weibulls att drömmen om den perfekta gräsmattan fortfarande finns kvar.  

 

Dilemmat som tidigare nämnts och undersökandet kring gräsmattans ”vara eller icke vara” 

har inget enkelt svar. Halmstads Naturskyddsförening menar att trädgården kan vara en resurs 

för biologisk mångfald, Rurs (2010) studie visar att gräsmattan är prioriterad och upptar nära 

hälften av ytan i Sveriges trädgårdar och Busse Nielsen (2011) menar att gräsmattan är en 

homogen och statiskt grön öken. Samtidigt visar tendenser i enkätsvaren att flertalet respon-

denters upplevelser av gräsmattor utifrån ett estetiskt perspektiv beror på gräsmattans sam-

manhang och dess omgivning. Smith & Fellowes (2013) menar att i en traditionell gräsmatta 

ses revsmörblomma som ett ogräs medan den i en alternativ gräsmatta kan ses som något fint 

och önskvärt. I enkätundersökningen skriver en respondent att ”[d]et är vackert med gräsmat-

tor, framförallt de lite ”förvildade och ostyriga” medan en annan respondent skriver att 

”[g]rönt är skönt! Speciellt om den är välskött”. Vidare skriver en respondent att ”jag kan 

försöka återställa gräsmattan till att bli en gräsmatta och inte en ogräsmatta”. En respondent 

menar att gräsmattans mervärden gör den vackrare.  

 

Det är just det här som denna studie till stor del har visat på; gräsmattans mervärden och att de 

kan göra den vackrare. Gräsmattan kan ses som en monokultur utan biologisk mångfald som 

förskjuter Sveriges flora och fauna, men den kan också ses som något värdefullt för männi-

skan genom sin funktion och sitt estetiska värde. När det kommer till respondenternas svar 

behöver inte dilemmat vara ett dilemma. I de privata trädgårdarna finns redan en medvetenhet 

och ett ifrågasättande av gräsmattan. Dessutom tycks gräsmattan där ha så många värden att 

det kan motivera dess användande. Beträffande den offentliga gräsmattan däremot återstår 

dilemmat. Gräsmattan har betydelsefulla funktioner och estetiska aspekter för människor men 

behöver det ifrågasättande som förekommer. Busse Nielsen (2011) skriver att det i städer 

finns gräsmattor på platser som varken är tänkta för aktivitet eller som bjuder in till det. Det är 

där dilemmat och ifrågasättandet av gräsmattans ”vara eller icke vara” är allra viktigast. När 



 

 
 

37 

gräsmattan inte uppfyller några andra aspekter än att den finns av gammal vana och slentrian, 

kan det vara läge att ifrågasätta dess existens på platsen. Där kan mycket väl andra alternativ 

vara mer värdefulla.  

 

Vidare visar tendenser i enkätsvaren att flera respondenter uppskattar gräsmattor som innehål-

ler en större artsammansättning och att hur de sköts är en viktig aspekt. Genom den historiska 

sammanfattningen går det att urskilja att utvecklingen i trädgårdskonsten har styrts av motre-

aktioner mot rådande ideal, men också beroende av omgivningen och dess kunskap. Svaren i 

enkäten tyder på tendensen att en gräsmatta som sköts med hänsyn till ekologiska aspekter 

kan göra att den uppskattas mer positivt utifrån ett estetiskt perspektiv. Således kan uppfatt-

ningen om vad som är estetiskt tilltalande förändras beroende på kunskap om värdet. En 

revsmörblomma kan ses som ogräs i den traditionella gräsmattan medan den i en alternativ 

gräsmatta kan ses som en tillgång. Dels beror det på tycke och smak, men dels kan det even-

tuellt också bero på betraktarens insikter och kunskaper om mervärden. Gräsmattans roll ge-

nom historien präglas av tiden, likväl påverkas dagens gräsmatta av tiden som råder.  Smith & 

Fellowes (2013) hävdar att den traditionella definitionen av gräsmattan är föråldrad och det 

kan kanske stämma. Precis som det har varit genom historien sker än idag motreaktioner på 

tidigare ideal. När nya kunskaper kommer förändras synsättet. En ny definition av gräsmattan, 

som uppfyller tidens alla behov, kan mycket väl ta plats och faktiskt få dilemmat att avta.  

 

Metoddiskussion 
I detta examensarbete valdes enkät som främsta resultatkälla. Inga tidigare erfarenheter fanns 

av metoden, men tack vare litteratur gick det att få tag på mycket information om genomfö-

randet av en enkät. För att skapa möjlighet att få in så många perspektiv och aspekter som 

möjligt på både den privata och den offentliga gräsmattan valdes att ha följdfrågor på de frå-

gorna med givna svarsalternativ. De allra flesta frågor var tvungna att besvaras för att enkäten 

skulle kunna skickas in. Detta var medvetet eftersom de öppna frågornas svar, det så kallade 

”mjukdatat” ansågs viktigt. Flera personer påbörjade enkäten, men slutförde den aldrig, de 

tvingande frågorna kan ha varit en anledning till detta. I detta fall ansågs dock inte mängden 

svar det viktigaste, utan istället svaren i de öppna frågorna, men om undersökningen skulle 

krävt en större svarsfrekvens på de frågorna med fasta svarsalternativ skulle det behövt göras 

annorlunda.  
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Den litteraturgenomgång som gjordes innan examensarbetet påbörjades fick stå som grund för 

utformningen av frågorna. Såhär i efterhand, med mer kunskap inom själva ämnesområdet, 

skulle frågorna kunnat utformas mer precist och rakt på sak, dock blev svaren väldigt givande 

ändå och det var få respondenter som inte förstod eller som missuppfattade frågorna. En an-

ledning till detta kan vara att enkäten publicerades i en facebookgrupp med kunskap om od-

ling och trädgård. På grund av detta upplevdes en förståelse för frågornas innebörd, men i och 

med deras förkunskaper kan de på intet sätt representera någon generell bild av gräsmattans 

värden och tendenser på försvinnande.  

 

En alternativ metod till enkäten kunde ha varit att genomföra intervjuer, men då det hade 

medfört att svarsfrekvensen blivit ännu lägre upplevdes en enkät med en kombination av 

slutna och öppna frågor som en lämplig kompromiss. Frekvenserna som anges i de öppna 

frågorna uppnår inte 158, detta i och med att respondenterna själva fick ange exempel på vär-

den. I vidare studier skulle mer precisa frågor med slutna svar kunna ställas för att få en mer 

generell uppfattning om hur många som anser vad och om en ny definition av gräsmattan kan 

grundas ytterligare.   
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Bilagor 
Bilaga 1 
 
Perspektiv på gräsmattan 
 
Sida 1 
 
Denna enkät syftar till att undersöka olika perspektiv på privata och offent-
liga gräsmattor. Tanken är att utforska vilka funktionella och estetiska 
aspekter som dessa gräsmattor har.  
 
Med funktionella aspekter menas vilken uppgift/roll gräsmattor i privat och 
offentlig miljö uppfyller. Med estetiska aspekter menas det som påverkar 
skönhetsupplevelsen.  
 
Undersökningen är anonym.  
 
Tack för din medverkan! 
 
Sida 2 
1. 
Är du: * 
 Kvinna 
 Man 

 Annan könstillhörig-
het 

 
2. 
Vilket år föddes du? * 
 
 
 
3. 
Vad har du för postnummer? * 
 
 
4. 
Har du tillgång till en privat gräsmatta? * 
 Har en egen 
 Någon annans 
 Har ingen tillgång 
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5. 
Är du ansvarig/delansvarig för skötseln av den privata gräsmattan? * 
 Ansvarig 
 Delansvarig 
 Ej ansvarig 
 
Sida 3 
6. 
Hur upplever du privata gräsmattor utifrån ett estetiskt perspektiv? * 
 Positivt 
 Varken positivt eller negativt 
 Negativt 
 
 
7. 
Varför? * 
 
 
8. 
Hur upplever du offentliga gräsmattor utifrån ett estetiskt perspektiv? * 
 Positivt 
 Varken positivt eller negativt 
 Negativt 
 
9. 
Varför? * 
 
Sida 4 
10. 
Vilka funktionella aspekter tycker du är viktiga med privata gräsmattor? 
Ge exempel! * 
Med funktionella aspekter menas vilken uppgift/roll gräsmattor uppfyller. 
 
 
11. 
Vilka funktionella aspekter tycker du är viktiga med offentliga gräsmat-
tor? Ge exempel! * 
Med funktionella aspekter menas vilken uppgift/roll gräsmattor uppfyller. 
 
 
12. 
Vilka andra aspekter tycker du är viktiga för privata gräsmattor? Ge ex-
empel! * 
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13. 
Vilka andra aspekter tycker du är viktiga för offentliga gräsmattor? Ge ex-
empel! * 
 
 
 
Sida 5 
14. 
Tycker du att det ska finnas fler eller färre privata gräsmattor? * 
 Fler 
 Färre 
 Varken fler eller färre 
 
15. 
Varför? * 
 
 
16. 
Tycker du att det ska finnas fler eller färre offentliga gräsmattor? * 
 Fler 
 Färre 
 Varken fler eller färre 
 
 
17. 
Varför? * 
 
 
18. 
Har du ytterligare synpunkter på denna enkät så skriv dem gärna här. 
 
 
Än en gång: Tack för hjälpen! 
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Bilaga 2 
 

 
Figur 5. Andel av de tillfrågade som bor utomlands eller i ett svenskt län. Angivet i antal människor. 
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Fördelningen	  av	  respondenter	  i	  Sverige,	  
	  u3från	  län,	  och	  i	  annat	  land	  


