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Förord 

Förtätning, parker och grönområden, naturvärden samt sociala dimensioner i städer (i form av 

till exempel mötesplatser) är alla exempel på ämnen som behandlats under utbildningen. Vi 

valde först vilken metod vi ville använda oss av, för att sedan välja ämne. Vi är båda 

intresserade av ämnet förtätning och konflikterna som lätt uppstår när förtätning sker. Det är ett 

aktuellt ämne som berör nästan alla som bor, lever och verkar i städer världen över. Det finns 

både starka förespråkare för förtätning och starkt motstånd. Det råder dock ingen tveksamhet 

kring att grönska är viktigt även i den täta staden. Fickparker kom då upp som ett relevant ämne, 

och blev till sist det valda ämnet för examensarbetet.  

 

Vi vill börja med att tacka GIS-avdelningen på samhällsbyggnadskontoret på Gävle kommun 

som bistått med data till arbetet. Vi vill dessutom tacka Henry Grew, Christian Thunarf och Igor 

Knez som ställde upp på intervjuerna. Ni fyllde en viktig funktion i arbetet och bidrog till att 

göra analysen mer intressant.  

 

Avslutningsvis vill vi ge ett stort tack till Nancy Joy Lim som från arbetets början trott på oss 

och stöttat oss. Vi uppskattar ditt engagemang och allt du hjälpt oss med.  

 

 

 

Felicia Ivarsson 

Samuel Sundin Anders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

Målet med studien är att med hjälp av multikriterieanalyser hitta platser i Gävle tätort att 

anlägga fickparker på. Till en början gjordes en litteraturöversikt som bland annat bidrog med 

uppfattningen om vad som är viktigt för fickparker och vilka kriterier som är användbara för att 

hitta platser att anlägga fickparker på. Utifrån denna uppfattning samt intervjuer valdes 

kriterierna. Kriterierna skapades i form av restriktioner och faktorer i programmet ESRI ArcGIS 

10.2. Intervjuer genomfördes med tre sakkunniga personer. Respondenterna rangordnade och 

diskuterade kriterierna utifrån vad de ansåg var minst respektive mest viktigt vid anläggandet av 

fickparker. Rangordningarna blev underlag till viktning av kriterierna (enligt rank-sum-

weights). En känslighetsanalys genomfördes också för att testa kriterierna mot fler uppsättningar 

av vikter.  

 

Resultatet av analyserna redovisas på tre kartor baserat på en egen rangordning samt 

respondenternas. Kartorna visar de bästa platserna att anlägga fickparker på enligt respektive 

rangordning. Skillnader finns mellan kartorna, men oavsett hur kriterierna rangordnades blev 

ungefär samma platser valda som de bästa att anlägga fickparker på. De tre bästa platserna som 

är gemensamma för alla tre rangordningar är alla lokaliserade på Norr (norr om Gavleån). 

Resultatet av analysen visade att platser som inte på förhand är uppenbara kan bli valda som 

lämpliga för fickparker.  
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Abstract 

The purpose of this study is to locate places in Gävle to create pocket parks in, using multi 

criteria analyzes. Initially a literature review was made that, among other things, contributed 

with an understanding of what is important to pocket parks and which criteria that is useful in 

order to locate places to create pocket parks in. The criteria were chosen based on that 

understanding and interviews. The criteria were produced in the form of constraints and factors 

in ESRI ArcGIS 10.2. Interviews were conducted with three experts in the field. The 

interviewees ranked and discussed the criteria based on what they considered to be least and 

most important in the creation of pocket parks. Weighting of the criteria was based on the 

gathered rankings (using rank-sum-weights). A sensitivity analysis was conducted to test the 

criteria against more sets of weights.  

 

The results from the analyzes are presented on three maps based on a self-made rank as well as 

the ones that the interviewees made. The maps show the best locations to create pocket parks in 

accordance to each rank. There are differences between the maps, but approximately the same 

locations are chosen as the best ones no matter how the criteria were ranked. The three best 

locations that the ranks have in common are all located in Norr (north of Gavleån). The results 

from the analysis demonstrate that locations that pre-analysis aren’t obvious can be chosen as 

suitable for the creation of pocket parks.  
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1. Inledning 

I dagens samhälle har hållbarhet blivit ett ledord. Hållbarhet är något som eftersträvas på både 

global och lokal nivå. FN:s globala mål för hållbarhet är gemensamma mål som länder världen 

över ska arbeta mot. Målen går bland annat ut på att utrota fattigdom, minska 

klimatförändringarna och förbättra människors välmående och hälsa (Globala Målen, u.å.). 

Även på lokal nivå finns det mål om hållbarhet. I detta arbete är den geografiska avgränsningen 

Gävle tätort. Gävles vision för ny översiktsplan (Gävle kommun, 2015) innehåller flera mål för 

en hållbar utveckling. Dessa mål är inte lika breda som FN:s globala mål, utan handlar istället 

om hållbara transporter, närhet till natur, förnybar energi och förtätning.  

 

Utöver FN:s globala mål för hållbarhet finns ingen entydig definition på vad hållbarhet är eller 

hur det uppnås. Det är emellertid vanligt att i västvärlden använda förtätning som strategi för att 

utveckla städer hållbart. Frågan om förtätning är aktuell i Gävle idag, och har en central plats i 

visionen för Gävles nya översiktsplan (Gävle kommun, 2015). Förtätning ses där som lösning 

på hur en stor del av bebyggelseutvecklingen ska kunna ske i Gävle tätort, samtidigt som den 

också väcker känslor bland Gävleborna. Som en del av Gävles förtätningsarbete presenterades 

år 2012 ett förslag för Klockgjutarparken på Söder i Gävle som syftade till att uppföra 

byggnader i delar av parken (Holmqvist, 2012, 29 oktober). Detaljplanen antogs men möttes av 

hård kritik. I ett reportage i Arbetarbladet visade sig de allra flesta vara emot förslaget 

(Holmqvist, 2012, 29 oktober). 

 

Debatten om Klockgjutarparken belyser hur intressen rörande grönområden kan gå isär. Trots 

att förtätning sker på goda grunder (målet är en hållbar stad) är det ingen självklarhet att det 

väger upp eventuella förluster av grönområden. Här uppstår konflikter mellan olika intressen. 

Vad är viktigast? Ska staden utvecklas och bli tätare eller grönområden värderas och bevaras? 

 

För en stad är kopplingen till naturen viktig eftersom den tillför en rad olika sociala, 

ekonomiska och ekologiska funktioner (Eriksson & Karlsson, 2012). Det är en utmaning att i 

förtätningsprocessen bibehålla de viktiga funktioner som grönområden tillför städer. Förtätning 

behöver dock inte innebära att grönområden försvinner helt. Fickparker är en lösning på denna 

krock mellan förtätning och bevarandet av grönområden, eftersom de uppfyller människors 

behov av natur samtidigt som de kan existera i den allt tätare staden (Permell, 2014, 12 

september). 

 

Utöver att en fickpark är liten till storleken finns ingen entydig definition på vad en fickpark är. 

Ändå används begreppet flitigt inom planeringen i många kommuner och städer världen över. 
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Eriksson (2013) har studerat kommuner och städer som använder begreppet fickpark i sin 

planering och hittat några likheter. Fickparker är vanligen maximalt 5 000 m2 och fungerar 

bland annat som viloplats, mötesplats och är en plats i stadslandskap.  

 

En snävare definition än den Eriksson (2013) använder kommer dock inte att identifieras i detta 

arbete. Istället ligger fokus på att identifiera de kriterier som är viktiga vid anläggning av 

fickparker, det vill säga vad de geografiska platserna ska uppfylla för att vara lämpliga. I detta 

arbete kommer multikriterieanalyser att användas för att ta reda på vilka platser i Gävle tätort 

som enligt analyserna är mest lämpade att anlägga fickparker på. I och med detta skapas ett 

underlag för hur Gävle kan planeras för att naturvärden inte ska gå förlorade i förtätningens 

framfart. Ett exempel på en fickpark som finns i Gävle idag är Storvetas park som ligger vid 

Gamla Gefle på Söder (figur 1). 

 

 

Figur 1. Storvetas park. 

 

Lokaliseringen av fickparker har stor betydelse för dess funktion och värde. Parker med samma 

utformning och storlek kan uppfattas på olika sätt och tillföra olika saker beroende på var de är 

placerade. Att bedöma huruvida en plats är lämplig för anläggning av en fickpark eller inte är i 

detta arbete en fråga om att bedöma hur väl platsen överensstämmer med kriterier. Kriterierna 

avspeglar de faktorer som är viktiga för att fickparker ska komma till sin fulla rätt. De platser 

som genom multikriterieanalyserna bäst uppfyller kriterierna är de platser som är mest lämpade 



 

3 

 

att anlägga fickparker på. Kriterierna avgörs som en del av arbetets metod. Metoden består 

också av tre intervjuer för att stärka multikriterieanalyserna.  

 

Multikriterieanalys har tidigare använts som metod för att hitta platser för parker och 

grönområden i städer (Van Elegem, Embo, Muys & Lust, 2002; Zucca, Sharifi & Fabbri, 2008). 

Att använda metoden för att hitta platser för fickparker är sällsynt. I litteraturöversikten 

redovisas vetenskapliga artiklar med multikriterieanalys som metod och grönområden som 

ämne. Även två artiklar som handlar om vad parker används till tas upp. Dessa tyder på att 

fickparker fyller uppgiften att ge en bra koppling till naturen i den täta staden, trots sin mycket 

begränsade storlek. 

 

1.1. Frågeställningar 

 Vilka kriterier är användbara vid identifiering av platser att anlägga fickparker på i 

Gävle tätort? 

 Hur påverkas resultatet av olika vikter? 

 Vilka platser är enligt multikriterieanalyserna de bästa att anlägga fickparker på? 

 

1.2. Saklig avgränsning 

Det finns mycket forskning om stora grönområden och hur viktiga de är (Chiesura, 2004). Desto 

mindre forskning finns om fickparker, särskilt i förhållande till förtätning. Att anlägga 

fickparker parallellt med förtätning är en intressant strategi med mycket potential (Permell, 

2014, 12 september). Därför ligger fokus i detta arbete på just fickparker och var de kan 

anläggas. Fickparker kan också kallas för till exempel pocket park, Small Public Urban Green 

Spaces (SPUGS) eller minipark. I detta arbete används termen fickpark.  

 

1.3. Geografisk avgränsning 

Om det bara är stora städer som är föremål för studier om förtätning och stadsnära grönska blir 

behovet av forskning om mindre städer i förhållande till förtätning och grönområden allt större. 

Därför kan en medelstor svensk stad som Gävle med fördel studeras. Gävle har goda 

möjligheter att i förtätningsprocessen samtidigt ta till vara på och tillgodose behovet av 

grönstruktur i staden. Detta kan vara mer problematiskt att göra i stora och redan mycket täta 

städer. Den geografiska avgränsningen till Gävle tätort gör det praktiskt möjligt att identifiera 

kriterier om var fickparker kan anläggas. Studieområdet i centrala Gävle utgörs av sju SAMS-

områden med en total yta på 1,44 km2 (figur 2). SAMS-områden är små områden som används i 

statistiksammanhang och bygger på kommuners delområden samt valdistrikt. Invånarantalet i 
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studieområdet uppgick till 11 197 personer år 2015 (SCB, u.å.). I hela Gävle tätort bodde 71 

033 personer år 2010 (SCB, 2016).  

 

 

Figur 2. Studieområdet utgörs av sju SAMS-områden i centrala Gävle. Kartografiskt material © 

Lantmäteriet [i2014/00655]. 
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2. Litteraturöversikt 

Naturen är av stor betydelse för staden. Forskning indikerar att fickparkers gröna kvaliteter 

(trots deras begränsade storlek) är tillräckliga för att uppfylla människors behov av natur i den 

täta staden (Bolund & Hunhammar, 1999; Chiesura, 2004; Peschardt, Schipperijn & Stigsdotter, 

2012). Att grönområden är viktiga för staden och invånarna råder det inga tvivel om, men det 

finns olika sätt att ta reda på var stadsnära grönska kan ta plats. Eriksson och Karlsson (2012) 

bedömde manuellt platser i Uppsala och Lund för att identifiera de bästa platserna att anlägga 

fickparker på. Van Elegem et al. (2002) använder multikriterieanalys som metod för att hitta en 

plats för en urban skog medan Zucca et al. (2008) använder multikriterieanalys som metod för 

att hitta en bra plats för ett naturreservat. Det tycks emellertid vara sällsynt med studier som 

använder multikriterieanalys för att hitta platser för fickparker. 

 

2.1. Naturens betydelse för staden 

En trend i västvärlden är förutom urbanisering att städer blir allt tätare, något som får som följd 

att stora sammanhängande grönområden blir mer sällsynta (Peschardt et al., 2012). Städer 

världen över arbetar med frågor som har med förtätning att göra. Det finns många utmaningar 

inför och under förtätningsprocessen. Avvägningar om var förtätning ska ske, vad som ska 

byggas och vad som ska prioriteras är bara några exempel. Det är inte ovanligt att grönområden 

i städer underskattas och går förlorade i förtätningens arbete och framfart (Eriksson & Karlsson, 

2012; Eriksson, 2013). 

 

Allt fler bor i städer men det betyder inte att vi inte längre är beroende av naturen. Naturliga 

urbana ekosystem, som Bolund och Hunhammar (1999) kallar olika typer av grönstruktur, 

behövs för att exempelvis förbättra luftkvaliteten och reducera ljudnivåer. Lokala problem som 

exempelvis buller från trafik kan dämpas med hjälp av urbana ekosystem. Stora grönområden är 

viktiga men det är de grönområden som är nära som har störst inverkan på lokala problem. 

Olika platser och städer har olika problem och förutsättningar och kan därför ha skilda behov av 

urbana ekosystem. Platsers klimat är ett exempel som har betydelse för det platsspecifika 

behovet. Bolund och Hunhammar (1999) förklarar också hur alltifrån ett enkelt träd i staden till 

en stor stadspark påverkar exempelvis luftkvalitet och ljudnivåer. Oavsett grönområdens storlek 

poängteras dock att det är viktigt att grönområden ingår i en struktur eller ett nätverk av grönska 

i staden. Avståndet mellan grönområdena är precis som enskilda parkers kvaliteter en viktig 

faktor när det aktivt planeras för grönområden i staden. 

 

Chiesura (2004) och Peschardt et al. (2012) är exempel på två studier som poängterar 

betydelsen av grönska i staden. Båda studierna pekar på att människor uteslutande har positiva 
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associationer med grönområden i stadsmiljöer. Studierna visar också vad stadsparker och 

fickparker används till och vilka de används av. Chiesura (2004) undersökte en stadspark i 

Amsterdam, där en stor del av de tillfrågade uppgav att de kände frihet, glädje och närhet till 

natur i parken. Många upplevde parken som en tillflyktsort från den hektiska staden, men 

samtidigt svarade 59 % av de tillfrågade att det inte fanns tillräckligt med parker i staden. När 

förtätning sker är det viktigt att ta hänsyn till och planera för grönområden. Därför är det viktigt 

att ha kunskap om betydelsen av grönområden och vad det är som gör en park bra. 

 

Chiesura (2004) menar att människor har immateriella behov som bara en koppling till naturen 

kan uppfylla. Betydelsen av naturen återspeglas ofta från samhällets sida genom bildandet av 

stora naturreservat och beskyddandet av områden med känsliga ekosystem. Att bevara och ge 

uppmärksamhet åt mindre naturområden nära människors hem och arbete negligeras ofta från 

samhället och från forskningsgemenskapen. Enligt Peschardt et al. (2012) och Bolund och 

Hunhammar (1999) är flera små grönområden nog så viktiga och uppskattade som stora. Att 

planera för fickparker som kompletterar stadens övriga grönstruktur gällande både antal och 

avstånd mellan grönområdena förbättrar hela stadens gröna kvaliteter.  

 

2.2. Fickparkers funktion och användning 

Det finns mycket forskning om stora grönområden och hur viktiga de är för staden och 

invånarna. Avsevärt färre studier har gjorts om till ytan mindre grönområden och deras 

betydelse (Chiesura, 2004). Eriksson (2013) har dock hittat några likheter mellan städer och 

kommuner som använder sig av begreppet fickpark i sin planering. Utöver att storleken 

vanligen inte överstiger 5 000 m2 resumerar Eriksson att en fickpark är:  

 

 En plats utomhus 

 En park som utformats efter platsens egen karaktär och utformning 

 En plats belägen i ett stadslandskap 

 En plats som är lättillgänglig för allmänheten och samtidigt öppen för alla människor 

 En plats för vila och rekreation i staden 

 En plats för möten mellan människor 

 

Peschardt et al. (2012) har i Köpenhamn studerat fickparker, eller SPUGS, som de kallar dessa 

typer av rekreationsområden. Peschardt et al. studerade vilka av stadens invånare som använder 

parkerna och på vilket sätt. Enligt studien ska SPUGS ha någon slags vegetation, en egen tydlig 

entré, något slags skydd mot omgivningen samt vara maximalt 5 000 m2. Dessa egenskaper kan 
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tillsammans med de sammanställda punkterna av Eriksson (2013) användas för att definiera vad 

en fickpark är.  

 

Peschardt et al. (2012) genomförde studien i form av intervjuer på plats i nio olika fickparker 

runtom i Köpenhamn. De som kvalificerade sig för studien var personer som bodde i 

Köpenhamn, pratade danska och som besökte fickparkerna (inte bara passerade igenom). Av de 

tillfrågade bodde 52,4 % längre än 1 000 meter från fickparkerna, och det vanligaste sättet att ta 

sig till fickparkerna var att gå (60,7 % av de tillfrågade) följt av att cykla (21,7 %). Endast  

21,9 % av besökarna hade tillgång till en egen privat trädgård. Studien visar att fickparker 

vanligen används för umgänge och för vila och återhämtning. Äldre använde fickparkerna mer 

för vila och återhämtning än för umgänge. Av de tillfrågade stannade 74,3 % i fickparkerna 

mellan 15-60 minuter. Resultatet av studien understryker naturens viktiga funktion i samhället, 

även för den täta stadskärnan. Människor behöver en koppling till naturen, och när den är i form 

av en park blir den också till en naturlig mötespunkt för människor att umgås i. Peschardt et al. 

(2012) noterar också att planeringsidealen går mot att bygga tätare, varför det är viktigt att inte 

glömma grönområden i staden. Fickparker kompletterar den täta stadskärnan väl och lyckas 

enligt Peschardt et al. (2012) med sitt syfte att koppla samman människor med naturen, trots sin 

begränsade yta.  

 

Eriksson och Karlsson (2012) och Eriksson (2013) föreslår fickparker som en strategi för att få 

in grönområden i städer som planeras med motiv att förtäta för att uppnå hållbarhet. De 

förstnämnda fokuserar dels på att hitta platser för fickparker i städerna Uppsala och Lund och 

dels på att samla kunskap om hur fickparker kan gestaltas för att bli till största möjliga nytta. De 

avgränsade studien genom att inrikta sig på de två städerna eftersom dessa arbetar med både 

hållbarhet och förtätning. Utifrån samlad kunskap från inventeringar, intervjuer och studerad 

litteratur valdes manuellt tio platser ut för att anlägga fickparker på. I detta arbete kommer 

intervjuer och litteratur användas för att fastställa kriterier, men istället för en manuell 

bedömning kommer identifieringen av platser ske genom multikriterieanalyser. Detta möjliggör 

ett större bearbetande av data och ett därav mer exakt resultat. 

 

2.3. Multikriterieanalys som verktyg för att lokalisera grönområden 

Multikriterieanalys som metod används ofta för att ta reda på fysiska platser som bäst uppfyller 

en rad kriterier. Metoden har tidigare visat sig användbar för identifiering av platser för olika 

typer av grönområden i städer (Van Elegem et al., 2002; Zucca et al., 2008). Van Elegem et al. 

(2002) studerade staden Ghent i Belgien som avsåg anlägga en ny stadsnära skog. De använde 

sig av metoden multikriterieanalys för att hitta den bästa platsen för det tänka ändamålet. Den 

urbana skogen skulle vara lättillgänglig för allmänheten och fungera som ett rekreationsområde. 
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Syftet var att bevara natur och samtidigt uppfylla andra kriterier för att fungera som staden 

önskade. Utöver att hitta en tillräckligt stor plats användes därför bland annat följande kriterier: 

 

 Ett visst antal invånare inom en radie av 3 km 

 Tillgänglighet för fotgängare och cyklister 

 Tillgång till kollektivtrafik 

 Ingen tung industri i närheten 

 Del av stadens grönstruktur 

 Topografisk variation 

 Någon form av koppling till skog, antingen en direkt koppling eller att det tidigare 

funnits skog på platsen 

 

Eftersom olika kriterier har olika stor betydelse uppstår ett problem. I studien av Van Elegem et 

al. (2002) är det till exempel inte givet att den topografiska variationen är lika viktig som att 

området ska vara tillgängligt för fotgängare. För att åtgärda detta kan vikter användas som gör 

att vissa kriterier är mer värda än andra. Men här uppstår en ny problematik, nämligen: Vilka 

vikter ska de olika kriterierna ha? 

 

I en studie av Zucca et al. (2008) användes multikriterieanalys som metod för att bestämma den 

bästa platsen avsedd för ett naturreservat i en kommun i Italien. Utifrån kriterierna utformades 

fyra olika uppsättningar av vikter för att representera olika synvinklar. Eftersom olika aktörer 

har olika prioriteringar gjorde dessa viktuppsättningar det möjligt att identifiera en för alla så 

bra plats som möjligt. Vikterna anpassades efter vad olika intressegrupper och personer ansåg 

vara viktigt. Till exempel representerade en viktuppsättning miljöorganisationer och en annan 

lantbrukare. 

 

I studien av Zucca et al. (2008) resulterade multikriterieanalyserna i ett antal alternativa platser  

för anläggandet av naturreservatet. Ett alternativ blev det bästa i alla viktuppsättningar. Detta 

gör alternativet mer robust än om det bara hade varit bäst i en viktuppsättning. Att testa alla 

alternativ mot olika viktuppsättningar kallas för känslighetsanalys (sensitivity analysis) och är 

viktigt för objektiviteten och tillförlitligheten av resultatet av multikriterieanalyserna. 
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3. Metod 

Den huvudsakliga metoden i detta arbete är multikriterieanalyser. Kriterierna som användes i 

analysen bestämdes utifrån den studerade litteraturen. Dessa kriterier viktades av olika parter 

(inklusive en egen viktuppsättning) och av en känslighetsanalys. Förutom den egna viktningen 

kontaktades tre personer som är yrkesverksamma inom grönska för intervju. Intervjuerna gav 

underlag för nya viktuppsättningar och en inblick i olika synsätt på fickparker och stadsnära 

grönska i stort. 

 

Eftersom multikriterieanalyser som metod tidigare använts för att ge förslag på placering av 

parker och grönområden i städer (Van Elegem et al., 2002; Zucca et al., 2008) kan metoden 

därför lämpa sig bra även för fickparker. Detta arbete kommer genom multikriterieanalyser 

bygga vidare på metoden som användes av Eriksson och Karlsson (2012) och utvecklas med 

målet att mer träffsäkert och med större underlag kunna hitta platser att anlägga fickparker på. 

 

3.1. Intervjuer 

Syftet med intervjuerna var att få en bredare bild av ämnet genom att ta reda på hur tre utvalda 

personer ser på kriterierna och ämnet. Respondenterna rangordnade också kriterierna, vilket 

blev underlag för tre olika uppsättningar av vikter. Intervjuerna genomfördes individuellt och 

var semistrukturerade. Intervjuer genomfördes med en adjunkt inom samhällsbyggnad på 

Högskolan i Gävle, en landskapsarkitekt på Gävle kommun och en professor i psykologi på 

Högskolan i Gävle. Adjunkten har tidigare arbetat med fysisk planering på Gävle kommun och 

var därför intressant att kontakta för intervju. Även någon som för närvarande arbetar med 

planering kunde vara intressant att intervjua. Därför kontaktades samhällsbyggnadskontoret och 

landskapsarkitekten ville ställa upp på en intervju. En lektor på Högskolan i Gävle föreslog 

professorn i psykologi. Professorn har forskat om grönska och dess betydelse för människor och 

var därför intressant för intervju. Alla motiveringar till varför kriterierna rangordnades som de 

gjorde återfinns i bilaga 1, 2 och 3.  

 

Den första intervjun genomfördes med en adjunkt inom samhällsbyggnad på Högskolan i Gävle. 

Kriteriet arbetsplatser var något som respondenten föreslog och tyckte var viktigt. Detta 

kriterium togs med i analysen och blev en del av rangordningen för de övriga respondenterna. 

Den första intervjun användes därför främst för att förbättra metoden och respondentens 

rangordning blev inte en del av viktuppsättningarna. 

 

Varje intervju tog cirka 30 min och utgick från ett antal förutbestämda frågor. Materialet som 

användes under intervjuerna var standardiserade, det vill säga att respondenterna svarade på 
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samma frågor och utgick från samma material (kartorna fyra och fem i figur 4 samt bilaga 4, 5, 

6 och 7). Faktorkriterierna var en central del i intervjuerna och fungerade som en intervjuguide. 

Både frågorna och de ostrukturerade diskussionerna utgick från dessa. Respondenterna fick som 

en del av intervjuerna rangordna kriterierna utifrån vad de tyckte var viktigast vid anläggandet 

av nya fickparker. 

 

Intervjuerna genomfördes till stor del i diskussionsform vilket ställde krav på att vara öppen och 

tolka utan att påverka respondenternas svar (Kvale & Brinkman, 2014). Under intervjuerna 

antecknades det som diskuterades. Ingen inspelning skedde. När behov fanns ställdes 

kontrollfrågor till respondenterna och deras svar återgavs för att säkerställa att andemeningen 

uppfattats rätt av båda parter. Malterud (2011) kallar detta ”dialogisk validering”. Samtliga 

respondenter fick senare i arbetet möjlighet att ta del av och kontrollera informationen som 

samlades in under intervjuerna. 

 

3.2. Multikriterieanalysens innebörd 

Multikriterieanalyser används ofta för att hitta platser för olika ändamål. I detta arbete har 

multikriterieanalyser använts för att hitta platser i Gävle tätort där fickparker kan anläggas. 

Kriterier i form av restriktioner (constraints) och faktorer (factors) i rasterformat användes när 

multikriterieanalyserna genomfördes i programmet ESRI ArcGIS 10.2.  

 

För alla kriterier skapades lager, antingen i form av restriktioner eller faktorer. Ett system för 

rangordning (rank-sum-weights) (Stillwell, Seaver & Edwards, 1981) användes för att 

bestämma faktorkriteriernas vikter. En egen rangordning samt ytterligare två rangordningar av 

en landskapsarkitekt och en professor i psykologi genomfördes. Som en del av 

viktningsprocessen genomfördes dessutom en känslighetsanalys (sensitivity analysis) baserat på 

den egna rangordningen. 

 

3.3. Identifiering av kriterier 

I litteraturöversikten granskades vetenskapliga artiklar och andra texter som alla handlade om 

grönområden och/eller metoden multikriterieanalys. Utifrån litteraturöversikten skapades en 

uppfattning om fickparker, hur de används och vilken betydelse de har för staden och invånarna. 

Efter litteraturöversikten gjordes ett första urval av kriterier att använda i multikriterieanalysen. 

Valet av kriterier skedde enbart utifrån vad som är viktigt för fickparker och vad som gör 

platsen de befinner sig på till en bra plats. Senare gjordes ännu ett urval utifrån vad som var 

praktiskt möjligt med hänsyn till multikriterieanalysen och tillgänglig data. De slutligen valda 

kriterierna delades upp i restriktioner och faktorer.  
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Restriktionskriterierna (tabell 1) valdes för att utesluta de platser där det inte är möjligt eller inte 

önskvärt att anlägga fickparker. Endast de platser som idag är lediga ska tillvaratas. Det är inte 

önskvärt att genomföra större ingrepp i stadsrummet som att riva byggnader för att 

tillgängliggöra ytor för fickparker. Fickparker ska kunna anläggas på platser som är outnyttjade. 

Restriktionerna speglar därför dagens fysiska struktur i Gävle. 

 

Tabell 1. Restriktionskriterier och information om var data hämtats för att skapa lagren. 

Restriktion 

 

Kommentar Källa 

 

Vägar 

 

Alla vägar och järnvägar förutom 

återvändsgränder. 

 

 

Primärkarta från Gävle kommun 

Vatten 

 

 

Alla vattendrag. 

 

Fastighetskartan (Lantmäteriverket, 

u.å.a) 

Byggnader Alla typer av byggnader samt dess innergårdar. 

 

Fastighetskartan (Lantmäteriverket, 

u.å.a) 

Parker och grönområden 

 

 

Befintliga parker och grönområden. 

 

Kommunkartan (Gävle kommun, 

u.å.) 

Övriga områden Stortorget, Rådhustorget, Södermalmstorg, 

Centralplan, Nynäs Idrottsplats och Nynässkolans 

skolgård. 

 

Kommunkartan (Gävle kommun, 

u.å.) och fastighetskartan 

(Lantmäteriverket, u.å.a) 

 

Restriktionskriterierna återspeglar endast var det inte är möjligt att bygga. Faktorkriterierna 

(tabell 2) valdes däremot efter vilka kvaliteter som är viktiga för fickparker. Varje 

faktorkriterium fyller en egen funktion för att hitta platser att anlägga fickparker på. Utifrån 

litteraturen drogs slutsatsen att fickparker är ett urbant fenomen. Denna typ av park existerar 

nästan uteslutande i täta stadsmiljöer, och den fyller också bäst funktion och behövs mest i 

dessa miljöer. Det är utifrån denna uppfattning faktorkriterierna valts. Varje val av kriterium är 

baserat främst på litteraturen, och argument för dessa återfinns i tabell 3.  
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Tabell 2. Faktorkriterier och vilken princip de följer samt var data hämtats för att skapa lagren. 

Faktor 

 

Princip Kommentar Källa 

 

Vägar 

 

Ju närmare desto bättre 

 

Alla vägar (inklusive 

återvändsgränder) förutom järnvägar 

och genomfartslederna Staketgatan, 

Västra Vägen, Kaserngatan och 

Fältskärsleden. 

 

 

Primärkarta från Gävle 

kommun 

Alla gång- och cykelvägar 

 

Ju närmare desto bättre Alla gång- och cykelvägar samt 

Drottninggatan. 

 

Cykelkarta (Gävle 

kommun, 2012) 

Mest använda gång- och 

cykelvägar 

 

Ju närmare desto bättre De mest använda gång- och 

cykelvägarna. 

 

Cykelplan (Gävle 

kommun, 2010) 

Parker och grönområden Ju närmare mitten på 

sträckan mellan två 

grönområden desto 

bättre 

 

Befintliga parker och grönområden. Kommunkartan (Gävle 

kommun, u.å.) 

Kollektivtrafik Ju närmare desto bättre Alla busshållplatser samt 

Centralstationen. 

 

Eniro.se (u.å) 

Arbetsplatser 

 

 

Ju närmare desto bättre Alla företag med fem eller fler 

anställda. 

 

Material från Gävle 

kommun 
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Tabell 3. Motiveringar till varför faktorkriterierna valts. 

Faktor Motivering 

 

 

Vägar 

 

Gatutrafik och liv och rörelse kan öka trivseln på platser i staden (Jacobs, 2011; Karssenberg & 

Laven, 2016). Karssenberg och Laven (2016) menar att gator kan bidra med många positiva 

effekter till det urbana livet genom konstant flöde av människor, parkeringsplatser (om de är i ett 

lagom antal), täthet och varierade stadsmiljöer. Jacobs (2011) påpekar att gator fyller en av de 

viktigaste funktionerna i städer. De bidrar till att städer blir säkrare och mer intressanta. 

Kombinerade gator för biltrafik, cyklister och fotgängare är enligt Jacobs (2011) att föredra framför 

funktionsseparerade gator. Oavsett typ av gata finns ofta trottoarer där gångtrafikanter kan vistas.  

Vägar valdes som kriterium eftersom de ökar stadsmässigheten och bidrar med övriga kvaliteter 

som Jacobs (2011) och Karssenberg och Laven (2016) lyfter fram. De stora genomfartslederna 

enligt Gävle kommuns kommunkarta (Gävle kommun, u.å.) och järnvägarna är inte med i kriteriet 

eftersom det inte är attraktivt att bygga nära tung infrastruktur (Van Elegem et al., 2002). 

 

Alla gång- och 

cykelvägar 

Gävles grönområden ska vara tillgängliga för alla människor (Gävle kommun, 2015). Gång- och 

cykelvägar i anslutning till parker och grönområden är en faktor som ökar tillgängligheten. Enligt 

Peschardt et al. (2012) tar sig de flesta till fickparker genom att gå eller cykla. 

 

Mest använda gång- och 

cykelvägar 

Där gång- och cykelvägar används mest är det mer liv och rörelse. Det är mer attraktivt att anlägga 

fickparker vid dessa platser eftersom liv och rörelse bidrar till stadsmässigheten. 

 

Parker och 

grönområden 

Nya parker i Gävle ska komplettera och stärka den befintliga grönstrukturen (Gävle kommun, 

2015). Även Bolund och Hunhammar (1999) poängterar betydelsen av att skapa ett nät av 

sammanhållen grönstruktur i staden. Parker och grönområden ska vara placerade med lagom 

avstånd mellan varandra. Att anlägga en fickpark bredvid en annan park bidrar inte särskilt mycket 

till grönstrukturen. Det är svårt att motivera en fickpark bredvid en stor och populär park som till 

exempel Boulognerskogen. 

 

Kollektivtrafik Parker ska vara öppna och tillgängliga för alla människor (Van Elegem et al., 2002; Eriksson, 2013). 

Närhet till kollektivtrafik ökar tillgängligheten och bidrar även med liv och rörelse. En högre 

koncentration av busshållplatser indikerar en tätare stadsmiljö, en miljö där fickparker behövs och 

gör sig bäst. 

 

Arbetsplatser Kriteriet valdes efter en intervju med en adjunkt inom samhällsbyggnad på Högskolan i Gävle. 

Platser med många företag innebär platser med mycket liv och rörelse. En koncentration av många 

arbetsplatser indikerar både stadsmässighet, täthet och att det kan vara en central och viktig plats 

i staden. 
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3.4. Skapandet av restriktionskriterier 

Totalt skapades fem restriktionskartor (figur 3). Lagren består dels av tomma ytor och dels av 

objekt i form av polygoner. Objekten har värde 0 och ritades först i vektor:  

 

 Vägar  

Innehåller alla vägar och järnvägar förutom återvändsgränder (värde 0= falskt). Vägarna 

ritades efter Gävle kommuns primärkarta som GIS-avdelningen på Gävle kommun 

bistod med. Gaturummet från återvändsgrändernas slut till närmaste korsning ritades 

inte ut, för att tillgängliggöra fler ytor. De återvändsgränder som berördes var: 

Norrtullsg., Gästrikeg., Kansligr., Vågskrivarg., Kyrkog., N. Stapeltorgsg., N. 

Skepparg., N. Slottsg., N. Köpmang., Hattmakarg., V. Islandsg., Ruddamsgr., S. 

Centralg., Timmermansg., Övre Arbetshusg., Sockerbruksg., Övre Åkarg. och S. 

Stapeltorgsg. 

 

 Vatten  

Innehåller vatten (värde 0= falskt). Vattnet ritades efter fastighetskartan 

(Lantmäteriverket, u.å.a).  

 

 Byggnader 

Innehåller alla typer av byggnader samt deras innergårdar (värde 0= falskt). 

Byggnaderna ritades efter fastighetskartan (Lantmäteriverket, u.å.a). Innergårdar och 

andra luckor ritades som byggnader eftersom de är privata och inte tillgängliga för 

allmänheten. Fastighetsgränserna följdes inte eftersom en del fastigheter omfattar mark 

där inga byggnader är uppförda. 

 

 Parker och grönområden  

Innehåller befintliga parker och grönområden (värde 0= falskt). Fickparker bör inte 

anläggas i befintlig grönstruktur och har därför värdet 0. Parker och grönområden 

ritades efter kommunkartan (Gävle kommun, u.å.). En del parker och grönområden 

fanns inte med på kommunkartan. Därför ritades följande grönområden för att lagret 

skulle bli mer komplett: Länsmuseet, Gävle slott och Heliga Trefaldighets kyrka. Dessa 

ritades efter ett ortofoto (Lantmäteriverket, u.å.b). 
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 Övriga områden 

Innehåller platser som inte ingår i andra lager men som ändå inte är önskvärda att 

anlägga fickparker på (värde 0= falskt): Stortorget, Rådhustorget, Södermalmstorg, 

Centralplan, Nynäs Idrottsplats och Nynässkolans skolgård. Lagret ritades efter 

kommunkartan (Gävle kommun, u.å.) och fastighetskartan (Lantmäteriverket, u.å.a).  

 

Alla restriktionslager slogs ihop med ett lager helt bestående av värde 1. Ett lager där alla 

restriktionskriterier är representerade hade då bildats bestående av både värde 1 (sant= 

möjligt att bygga) och 0 (falskt= inte möjligt att bygga). Lagret konverterades till raster 

(karta 6, figur 3). I figur 3 redovisas alla restriktionslager, konverterade till raster för att 

kunna visa vad lagren innehåller. 
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Figur 3. Alla restriktioner samt en sammanslagning av alla restriktioner. 
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3.5. Skapandet av faktorkriterier 

Totalt skapades sex faktorkartor (figur 4). Fem av kartorna (det vill säga vägar, alla gång- och 

cykelvägar, mest använda gång- och cykelvägar, kollektivtrafik och arbetsplatser) följer 

principen ”ju närmare desto bättre”. Detta innebär att de bästa platserna att anlägga fickparker 

på är de som är närmast objekten i lagren. I parker och grönområden är de bästa platserna de 

som är närmast mitten på sträckan mellan två befintliga grönområden. Faktorlagren slogs inte 

ihop eftersom varje lager tilldelades en egen vikt. Faktorlagren består dels av tomma ytor och 

dels av objekt i form av polygoner/linjer/punkter:  

 

 Vägar 

Innehåller alla vägar (inklusive återvändsgränder) förutom järnvägar och 

genomfartslederna Staketgatan, Västra Vägen, Kaserngatan och Fältskärsleden. 

Polygonerna utgick från motsvarande restriktionslager.  

 

 Alla gång- och cykelvägar 

Innehåller linjeobjekt över alla gång- och cykelvägar samt Drottninggatan. Lagret 

ritades efter Gävle kommuns cykelkarta (Gävle kommun, 2012). Linjeobjekten följer så 

långt som möjligt gång- och cykelvägarnas verkliga dragning, genom att de är ritade på 

rätt sida av vägarna och med ett visst avstånd från vägarna där det i verkligheten är så. 

Där gång- och cykelvägarna ligger precis intill vägarna har linjeobjekten ritats efter 

vägarnas kantlinjer. 

 

 Mest använda gång- och cykelvägar 

Innehåller linjeobjekt över de mest använda gång- och cykelvägarna. Lagret ritades 

efter Gävle kommuns cykelplan (Gävle kommun, 2010). I cykelplanen delades 

mätningar av cykelflöden in i åtta kategorier. Linjeobjekten i lagret utgår från de tre 

kategorierna med mest trafik, cykelflöden med 1 201 cyklar och uppåt.  

 

 Parker och  grönområden 

Innehåller befintliga parker och grönområden. Polygonerna utgår från motsvarande 

restriktionslager. Polygonerna följer en princip som innebär att de bästa platserna är de 

som är närmast mitten på sträckan mellan två befintliga grönområden. De bästa 

platserna att anlägga fickparker på är därför de platser som är mittemellan andra parker 

och grönområden. 
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 Kollektivtrafik 

Innehåller punktobjekt över alla busshållplatser samt Centralstationen. Information om 

busshållplatsernas placering hämtades från Eniro.se (u.å.). Ett punktobjekt per kvarter, 

där det finns busshållplatser, placerades ut även om det finns flera hållplatser inom 

samma kvarter som vid till exempel rådhuset. Ett punktobjekt på varje sida av vägen 

placerades ut även där hållplatsnamnet är likadant på båda sidor.  

 

 Arbetsplatser  

Innehåller punktobjekt över alla företag med fem eller fler anställda. GIS-avdelningen 

på Gävle kommun bistod med informationen om företagens placering och antal 

anställda. Informationen har inte bearbetats utöver att företag med 0-4 anställda 

exkluderats. I de fall då flera företag har samma adress ligger punktobjekten ovanpå 

varandra. Detta påverkar inte analysen mer än att en plats med flera företag är 

jämbördig en plats med ett enskilt företag.  

 

3.5.1. Euklidiskt avstånd och normalisering av faktorer 

Varje faktor konverterades till ett raster bestående av värden mellan 0-255. Värden nära 0 är 

sämre platser att bygga på och värden nära 255 är bättre platser att bygga på. Det är möjligt att 

använda vilka intervaller som helst, men 0-255 är ett intervall som ofta används i dessa 

sammanhang. Konverteringen utfördes för varje lager genom: 

 

1. Avstånd för varje faktorlager räknades ut euklidiskt. Därmed konverterades varje lager till 

raster med rastercellernas högsta värden längst bort från objekten. Alla rasterceller i lagren fick 

värden från 0 (närmast objekten) och uppåt beroende på cellernas avstånd från objekten.  

 

2. Alla rasterlager klipptes efter studieområdets gränser. 

 

3. Eftersom alla lagers respektive objekt ligger på olika platser varierar de högsta värdena 

mellan de olika lagren. För att kunna jämföra lagren med varandra normaliserades värdena 

mellan 0-255 enligt ekvation 1.  
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(𝑃 − 𝑃𝑀𝑖𝑛) ∗ (
255

𝑅
) 

𝑃 = 𝑅𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑔𝑟𝑒𝑡 𝑚𝑒𝑑 𝑒𝑢𝑘𝑙𝑖𝑑𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 

𝑃𝑀𝑖𝑛 = 𝑀𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑖 𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑔𝑟𝑒𝑡 𝑚𝑒𝑑 𝑒𝑢𝑘𝑙𝑖𝑑𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 

𝑃𝑀𝑎𝑥 = 𝐻ö𝑔𝑠𝑡𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑖 𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑔𝑟𝑒𝑡 𝑚𝑒𝑑 𝑒𝑢𝑘𝑙𝑖𝑑𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 

𝑅 = 𝑃𝑀𝑎𝑥 − 𝑃𝑀𝑖𝑛 

 

4. Resultatet av steg 3 subtraherades från ett lager med värdet 255 på alla rasterceller. Platser 

närmast lagrens respektive objekt fick då värden nära 255. I och med detta följer lagren 

principen ”ju närmare desto bättre”. I detta steg är alla lager klara förutom parker och 

grönområden. 

 

5. Resultatet från steg 3 och 4 i lagret parker och grönområden multiplicerades med varandra, 

vilket innebar att ett lager som följer principen ”ju närmare desto bättre” multiplicerades med ett 

lager som följer principen ”ju längre ifrån desto bättre”. Därefter normaliserades lagret enligt 

ekvation 1.  

 

I figur 4 visas alla faktorer. Alla kartor går från värde 0 till 255. De värden som är närmast 255 

är vita och representerar de platser som är närmast alla objekt i alla lager förutom i parker och 

grönområden (karta 4, figur 4). I parker och grönområden är platserna som är närmast mitten 

på sträckan mellan två befintliga grönområden vita. Kartorna övergår gradvis från de vitaste 

områdena (värde 255) till svart (värde 0), beroende på hur långt bort cellerna (pixlarna) befinner 

sig från de högsta värdena. 

 

(1) 
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Figur 4. Alla faktorer. 
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3.5.2. Viktning av faktorlager och känslighetsanalys 

Som viktningsmetod användes ett system för rangordning, som till exempel Stillwell et al. 

(1981) använt. När varje faktorkriterium rangordnats efter hur prioriterat eller viktigt det är 

skapades en vikt för varje kriterium (𝑣𝑖) enligt ekvation 2. 

 

𝑣𝑖 =
(𝑛 − 𝑅𝑖 + 1)

𝑠
 

𝑅𝑖 = 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛 ö𝑣𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜𝑟𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 

𝑛 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑟 

𝑠 = 𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛 ö𝑣𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜𝑟𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 

 

Tre olika uppsättningar av vikter (tabell 4) skapades utifrån tre olika rangordningar (en egen 

rangordning samt ytterligare två rangordningar av en landskapsarkitekt och en professor i 

psykologi). Under de två intervjuerna skapades rangordningarna av landskapsarkitekten och 

professorn i psykologi (se sektion 3.1.). Deras motiveringar till kriteriernas rangordning är 

återgivna i bilaga 2 och 3. Den egna rangordningen (motiveringar i bilaga 1) gjordes utifrån 

litteraturöversikten samt den första intervjun med en adjunkt inom samhällsbyggnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 
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Tabell 4. De tre rangordningarna med respektive vikter. 

Deltagare 

 

Faktor Rangordning Vikt 

Egen rangordning 

 

   

 Vägar 1 0,29 

 Alla gång- och cykelvägar 5 0,09 

 Mest använda gång- och cykelvägar 4 0,14 

 Parker och grönområden 2 0,24 

 Kollektivtrafik 6 0,04 

 Arbetsplatser 3 0,19 

    

Landskapsarkitekt 

 

   

 Vägar 3 0,19 

 Alla gång- och cykelvägar 6 0,04 

 Mest använda gång- och cykelvägar 1 0,29 

 Parker och grönområden 5 0,09 

 Kollektivtrafik 2 0,24 

 Arbetsplatser 4 0,14 

    

Professor i psykologi 

 

   

 Vägar 3 0,19 

 Alla gång- och cykelvägar 5 0,09 

 Mest använda gång- och cykelvägar 4 0,14 

 Parker och grönområden 6 0,04 

 Kollektivtrafik 1 0,29 

 Arbetsplatser 2 0,24 

    

 

Utöver de tre rangordningarna genomfördes en känslighetsanalys baserat på den egna 

rangordningen. För alla av de sex variationerna (runs) i känslighetsanalysen skapades en 

slutgiltig karta (figur 7). Kriterierna rangordnades olika i varje variation med varje kriterium 

rangordnat högst en gång (tabell 5).  
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Tabell 5. Kriteriernas rangordning i känslighetsanalysens olika variationer. 

Kriterium 

 

Egen 

rangordning 

Variation 1 Variation 2 Variation 3 Variation 4 Variation 5 

 

Vägar 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Parker och grönområden 

 

 

2 3 4 5 6 1 

Arbetsplatser 

 

 

3 4 5 6 1 2 

Mest använda gång- och 

cykelvägar 

 

4 5 6 1 2 3 

Alla gång- och cykelvägar 

 

 

5 6 1 2 3 4 

Kollektivtrafik 

 

 

6 1 2 3 4 5 

 

De slutgiltiga faktorkartorna skapades genom stegen nedan: 

 

1.Varje vikt för varje kriterium (𝑣𝑖) multiplicerades med motsvarande faktorlager (𝑓𝑖). Ett nytt 

faktorlager med vikten inräknad skapades (𝐹𝑖). 

 

2. Alla viktade faktorlager adderades med varandra för att bilda ett lager där alla faktorer är med 

(𝐹𝑇𝑜𝑡). 

 

3. Faktorlagret (𝐹𝑇𝑜𝑡) multiplicerades med det tidigare gjorda restriktionslagret (𝑅𝑇𝑜𝑡) för att 

bilda en slutgiltig karta (𝐾) enligt ekvation 3. 

 

𝐾 = 𝐹𝑇𝑜𝑡 ∗ 𝑅𝑇𝑜𝑡 

 

Värdena i kartan för den egna rangordningen avrundades till heltal och delades in i tio klasser 

utifrån naturliga brytpunkter (natural breaks), med de tre högsta klasserna i tre olika gröna 

nyanser. Denna indelning användes även på övriga kartor för att klasserna mellan kartorna 

skulle vara jämförbara. Tre kartor producerades efter rangordningarna (figur 8) samt fem kartor 

efter känslighetsanalysen (figur 7). Varje karta visar bättre och sämre platser att anlägga  

 

(3) 
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fickparker på utifrån de olika viktuppsättningarna.  
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4. Resultat 

Resultatet kan delas in i ett resultat av intervjuerna och ett av multikriterieanalyserna. 

Intervjuerna fungerade som underlag till multikriterieanalyserna men gav också en viss 

förståelse för fickparker som fenomen. 

 

4.1. Intervjuer 

Inga speciella krav ställdes på vilka respondenterna skulle vara utöver att de skulle ha kunskap 

om, eller vara yrkesverksamma inom, något som har med grönområden att göra. Målet med 

intervjuerna var dels att respondenterna skulle rangordna kriterierna efter vad de tyckte var 

viktigast vid anläggning av nya fickparker och dels att de skulle ge argument för varje val av 

rangordning. Frågorna i bilaga 7 användes i alla intervjuer men fungerade mest som en 

intervjuguide/konversationsstartare.  

 

Den egna rangordningen genomfördes efter den första intervjun för att inte påverkas av de 

återstående respondenternas val och argument. Respondenterna rangordnade kriterierna utifrån 

deras egen bakgrund och uppfattning, inte utifrån någon särskild litteratur.  

 

4.1.1. Adjunkt inom samhällsbyggnad på Högskolan i Gävle 

Den första intervjun genomfördes med en adjunkt inom samhällsbyggnad på Högskolan i Gävle. 

Respondenten har tidigare arbetat som planarkitekt på Gävle kommun. Respondenten anser att 

fickparker kan tillföra städer gröna kvaliteter men att de mest är till för spontanbesök. En familj 

med små barn besöker hellre en stor park än en fickpark. Respondenten tror inte heller att 

människor väljer att vänta på bussen i en fickpark eller åker buss eller bil för att ta sig till en 

fickpark.  

 

Under intervjun framfördes två förslag på kriterier som kunde användas i arbetets metod. Det 

ena förslaget handlade om närhet till service såsom kiosker, livsmedelsaffärer och nöjen. Det 

andra användes i metoden och var det kriterium som gick ut på att fickparker ska ligga där det 

finns många arbetsplatser. En synpunkt på detta arbete var att resultatet av analysen inte 

nödvändigtvis återspeglar de platser där det är praktiskt möjligt att anlägga fickparker. 

Kommunen och markägare kan ha andra intressen än att anlägga fickparker på de platser som är 

bäst enligt analysen.  
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4.1.2. Landskapsarkitekt på Gävle kommun 

Den andra intervjun genomfördes med en landskapsarkitekt på Gävle kommun. Respondenten 

tycker att fickparker är viktiga i städer. De kan fungera som en viloplats i en hård stadsmiljö. 

Alla fickparker behöver inte tilltala alla personer och samhällsgrupper. En viktig aspekt med 

fickparker är att de kan ta vara på platsers unika egenskaper, såsom historia, speciell topografi 

eller att de följer ett visst tema.  

 

Det är positivt om fickparker är flera till antalet eftersom de då förstärker varandra. Eftersom 

många använder kollektivtrafiken kan en fickpark i anslutning till en hållplats ”erbjuda vila 

såväl som aktivitet inför resan, höja kollektivtrafikens status/komfort och utgöra en viktig 

mötesplats eller övergångszon mellan vardagsstressen och resan hem”.  

 

Respondenten tyckte det var viktigt med många människor i närheten av fickparker. Eftersom 

både kriterierna mest använda gång- och cykelvägar och kollektivtrafik indikerar att det är 

platser med mycket människor i rörelse har respondenten prioriterat dessa kriterier högst i 

rangordningen (figur 5). Kriteriet alla gång- och cykelvägar är lägst prioriterat. 

 

 

Figur 5. Rangordning av landskapsarkitekt.  

 

4.1.3. Professor i psykologi på Högskolan i Gävle 

Den tredje intervjun genomfördes med en professor i psykologi som forskat om grönska och 

dess betydelse för människor. Människor identifierar sig med parker och den miljö som de lever 

nära och de behöver kontakt med dessa för att må bra eller för att återhämta sig. Stadsmiljöer är 
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ofta bullriga vilket gör människor stressade. Därför är det viktigt med grönska. Bakgrundsljud 

från till exempel prasslande löv, vatten eller fåglar verkar avslappnande på människor. En 

fickpark ska vara en avskärmad plats och få besökarna att känna sig ombonade. 

 

Respondenten tog upp Stortorget i Gävle som exempel på en plats som är tråkig, trist, livlös och 

utan grönska. En fickpark på Stortorget och andra torg skulle kunna tillföra det som saknas (till 

exempel träd, grönska och naturljud). Torg kan då bli trevligare och mer trivsamma. Att ha torg 

som ett kriterium föreslogs därför i intervjun.  

 

Respondenten framhåller fördelarna som fickparker i närheten av kollektivtrafik medför. 

Fickparker kan i dessa sammanhang erbjuda en miljö där människor kan vänta och få 

avslappning istället för att vänta på exempelvis bussen i bullriga stadsmiljöer. Kriteriet 

kollektivtrafik är med denna motivering det högst prioriterade i rangordningen (figur 6). 

 

 

Figur 6. Rangordning av professor i psykologi. 

 

4.2. Multikriterieanalyser 

Enligt känslighetsanalysen och rangordningarna skapades kartor över resultatet (figur 7 och 8). 

Kartorna är indelade i tio klasser, från 0 (sämre platser) till värden över 224 (bättre platser). Det 

maximala värdet varierar beroende på vilka vikter som rangordningen resulterade i. De tre 

högsta klasserna är grönmarkerade och representerar de platser som enligt respektive analys är 

de bästa. Endast på platser med värde 0 är det inte möjligt att anlägga fickparker. Ju högre värde 
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över 0 desto bättre är platserna att anlägga fickparker på. Detta innebär att även platser utanför 

de tre högsta klasserna kan vara bra, men inte lika bra som de högsta klasserna. 

 

4.2.1. Känslighetsanalys 

Genom att utgå från den egna rangordningen genomfördes en känslighetsanalys. Detta gjordes 

för att få en förståelse för hur olika prioriteringar av kriterierna påverkar resultatet. I varje 

variation i känslighetsanalysen tilldelades ett av kriterierna den största vikten. Många platser 

med de högsta värdena är samma i alla variationer (figur 7). I känslighetsanalysen uppstod inga 

oväntade resultat. Alla kriterier var kompatibla med alla vikter, det vill säga att alla kriterier 

reagerade olika (om än med små skillnader) på de olika vikterna.  
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Figur 7. Känslighetsanalysen med de olika variationerna. 
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4.2.2. Rangordningarna 

Efter de tre rangordningarna skapades tre resultatkartor (figur 8). Kartorna skiljer sig något åt 

men visar ändå gemensamma drag, både vad gäller de platser som är bäst att anlägga fickparker 

på och de som är sämst. Stora delar av stadsdelen Söder (söder om Gavleån och väster om 

järnvägen) tillhör generellt sett aldrig de tre högsta klasserna (grönmarkerat på kartorna). 

Området öster om Kungsgatan och norr om Gavleån (runt Centralstationen) innehåller alltid 

större ytor av de högsta värdena. Områden i de tre högsta klasserna är i stort sett 

sammanhängande i tydliga stråk. Vissa av platserna inom den högsta klassen återfinns på 

samma ställe i alla tre kartor (figur 9). I stort sett alla platser inom de högsta klasserna ligger i 

anslutning till vägnätet.  
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Figur 8. Resultatet från de tre rangordningarna. Dessa återfinns i större format i bilaga 8, 9 och 10.  
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Figur 9 är ett annat sätt att visa resultatet. Där är den högsta klassen (värden större än 224) 

markerat i grönt i alla tre kartor. De bästa platserna framgår då tydligare, men det kan vara bra 

att ha i åtanke att även platser utanför den högsta kategorin kan vara lämpliga platser (platser 

som inte syns i figur 9). I figur 10 visas platser som är grönmarkerade i figur 9 men endast de 

som är gemensamma för alla tre kartor. 
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Figur 9. Platser tillhörande den högsta klassen av värden. 
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Figur 10 visar de platser som tillhör den högsta klassen av värden och som är gemensamma för 

alla tre rangordningar (de bästa platserna att anlägga fickparker på enligt alla analyserna). Några 

av platserna är för små för att realistiskt kunna inrymma fickparker. På de tre största områdena 

har markeringar satts ut som visar var fotografierna i figur 11 är tagna. Fotografierna visar hur 

platserna ser ut och hur de används idag. Området vid siffra 6 är cirka 860 m2. Området runt 

siffrorna 1, 2 och 3 är cirka 2 300 m2. Området vid siffrorna 4 och 5 är cirka 760 m2.  

 

 

Figur 10. Platser som tillhör den högsta klassen av värdena och som är gemensamma för alla tre 

rangordningar. Ortofoto © Lantmäteriet [i2014/00655]. 



 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
.  

2
.  

3
.  

4
.  

5
.  

6
.  

Figu
r 1

1
. Fo

to
grafier p

å p
latse

rn
a so

m
 är m

arkerad
e i figu

r 1
0

. 



 

36 

 

5. Diskussion 

5.1. Intervjuer 

Syftet med intervjuerna var att skapa en bredd genom olika personers kunskap och åsikter. 

Genom att jämföra den egna rangordningen med andras istället för att bara genomföra en 

känslighetsanalys blev resultatet mer bearbetat och intressant. Därför intervjuades personer som 

har kunskap om och är yrkesverksamma inom något som har med grönområden att göra. 

Respondenterna gjorde var sin rangordning och återgav sin syn på fickparker och andra 

grönområden. 

 

Tre intervjuer genomfördes varav två med respektive rangordning användes i analysen. Trots att 

kriterierna rangordnades olika (tabell 4) blev det ingen stor skillnad i de platser som valdes som 

bästa att anlägga fickparker på (figur 9). Resultatet av rangordningarna och känslighetsanalysen 

indikerar att skillnader finns men att de är ganska små. Fler intervjuer än de som genomfördes 

hade inte tillfört särskilt mycket. Det hade blivit svårt att jämföra och se skillnader och det hade 

inte tillfört något avgörande för resultatet, utöver att det hade varit intressant att få reda på hur 

fler kunniga inom området ser på och tycker om fickparker.  

 

Ett problem med intervjuerna var att arbetets syfte inte alltid gick fram. Det var svårt att på ett 

begripligt sätt förklara hur analysen går till. Det var dessutom svårt att förklara utan att 

samtidigt påverka respondenternas uppfattning om fickparker och kriterierna. Trots detta blev 

intervjuerna mycket lyckade och de tillförde mycket till arbetet. Respondenterna delade med sig 

av hur de ser på fickparker och grönområden och hur de används samt gav förslag på nya 

kriterier. Det blev således inte enbart en rangordning för varje intervju, utan också en diskussion 

om fickparker och andra sätt att se på dessa.  

 

Respondenterna var inte helt överens om att kriterierna alltid sågs som positiva. Faktorkriteriet 

vägar ansågs kunna följa principen "ju längre ifrån desto bättre" istället för ”ju närmare desto 

bättre” som användes i analysen. En vanlig park fungerar bra i lugna miljöer, men eftersom 

fickparker görs sig bäst i täta stadsmiljöer är det svårt att undvika trafikerade gator. Det är 

dessutom i trafikerade och urbana miljöer som fickparker behövs som mest. Fickparker kan 

fungera som en lugn och grönskande oas i människors stressiga vardag. Det är i livliga miljöer 

som fickparker fyller överlägset störst funktion. Dessutom kan stadsmiljön aldrig bli lugnare 

och mer trivsam om inte nya parker och annan grönska får ta plats.  
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Respondenterna hade olika åsikter om faktorkriteriet kollektivtrafik och hur viktigt det är. 

Meningarna gick isär angående huruvida människor väljer att vänta på till exempel bussen i en 

fickpark eller inte. Kriteriet uppfattades av en respondent som onödigt ur  

tillgänglighetssynpunkt eftersom ingen skulle välja att åka buss för att ta sig till en fickpark. En 

annan respondent tyckte att kriteriet fyller en viktig funktion eftersom fickparker gör det möjligt 

att vänta på bussen i en lugn och grönskande miljö istället för i en bullrig stadsmiljö. Fickparker 

är inte nödvändigtvis det huvudsakliga målet med resan men de kan vara en extra tillgång efter 

jobbet eller en dag på stan eller i väntan på bussen. Trots att fickparker inte är särskilt stora till 

ytan kan de tillföra mycket om de blir en naturlig del av människors vardagsliv, till exempel i 

närheten av kollektivtrafikstråk och arbetsplatser. 

 

Olika parker fyller olika funktioner. Parker som ligger utanför staden eller stadens centrum är av 

stort värde för många invånare. De är oftast stora till ytan och lugna platser med hög kvalitet. 

Det blir dock lite utav ett projekt att ta sig till dessa. Bolund och Hunhammar (1999) poängterar 

hur viktigt det är med parker som är lokaliserade nära där människor bor, lever och verkar. Det 

ska alltid finnas möjlighet att försvinna in i en park och få kontakt med naturen och allt som en 

park kan erbjuda. Att besöka en fickpark kanske inte är huvudmålet med resan men det är just 

det som gör fickparker så värdefulla. Det är inget projekt att ta sig till en fickpark, det är bara en 

tillgång. Enligt Peschardt et al. (2012) besöks fickparker vanligen i 15-60 min. Det är alltså 

ingen heldagsaktivitet eller ett projekt, som det kanske är att besöka en vanlig park. Precis som 

alla existerande funktioner i staden ska det vara en självklarhet att ha tillgång till en fickpark. 

Därmed är tillgång till kollektivtrafik och gång- och cykelvägar en föreutsättning för att 

fickparker ska kunna besökas. De ska vara så lättillgängliga som möjligt. De flesta tar sig till 

fickparker genom att gå eller cykla (Peschardt et al., 2012).  

 

5.2. Etiska dilemman 

Ingen inspelning av intervjuerna skedde. Återgivningen av respondenternas svar och åsikter 

förde därmed med sig en del problematik. Ett undantag är motiveringarna till 

landskapsarkitektens rangordning, som respondenten valde att skriva själv och sedan skicka in. 

Övriga återgivningar har på ett eller annat sätt blivit påverkade av ändringar i formuleringar 

eller av den egna tolkningen av svaren som nödvändigtvis måste ha skett. För att motverka 

feltolkningar och inkorrekta antaganden användes dialogisk validering under intervjuerna samt 

att arbetet skickades till alla respondenter för kontroll. Det hade varit lättare och kanske mer 

tillförlitligt att återge respondenternas svar om inspelning av intervjuerna hade skett. 

Inspelningar hade dock inneburit andra etiska problem. Respondenternas namn användes inte i 

arbetet med undantag för i förordet. Att använda namnen hade inte tillfört särskilt mycket 
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eftersom fokus ligger på respondenternas yrke. Att undvika namnen bidrar också till att skapa 

anonymitet. 

 

Rangordningen av adjunkten inom samhällsbyggnad togs inte med eftersom den gjordes med 

två föreslagna kriterier. Endast det föreslagna faktorkriteriet arbetsplatser användes sedan i 

arbetet. Om respondentens rangordning hade använts hade därför ett kriterium fått tas bort och 

då hade det inte helt och hållet varit respondentens rangordning längre. Om respondenten bara 

rangordnat med det ena kriteriet inräknat hade kanske rangordningen blivit annorlunda. 

 

5.3. Multikriterieanalyser 

Hur de olika objekten (linjer, punkter och polygoner) ritas i varje lager har stor betydelse för 

resultatet. En annan utmaning var att skapa rätt kriterier. Eftersom resultatet är direkt avhängig 

vilka kriterier som används måste dessa väljas med omsorg. Ett kriterium som sannolikt hade 

tillfört mycket och stärkt analysen hade varit mått på täthet, eftersom en slutsats från 

litteraturöversikten var att fickparker gör sig bäst i täta stadsmiljöer. Täthet kunde dock inte 

användas som kriterium eftersom det inte finns tillgänglig data på den totala tätheten. En tät 

stadsmiljö kan upplevas som tät oavsett om den utgörs av industrier, arbetsplatser, affärer, 

bostäder eller är en kombination av de olika. Det är därför mycket svårt att mäta. Data finns för 

till exempel hur många som bor i ett SAMS-område, men det hade för detta ändamål inte varit 

tillräckligt exakt och hade enbart täckt den del av täthet som utgörs av bostäder. Under 

intervjuerna framförde en av respondenterna att fickparker passar bra i invånartäta områden. 

Om det funnits mer exakt data om bostäder och invånarantal hade det därför varit lämpligt att 

använda sådana data som ett eget kriterium, även om tätheten ändå inte går att mäta. Ett annat 

kriterium som hade kunnat användas i arbetet är antal gångtrafikanter. I Gävle finns viss 

statistik på hur många som går på olika gator, vilket hade kunnat komplettera mest använda 

gång- och cykelvägar eller göras till ett eget lager.  

 

I restriktionslagret vägar har objekten värde 0 (inte möjligt att anlägga fickparker), men på 

somliga platser med värde 0 kan det ändå vara möjligt att ta delar av gaturummet i anspråk. 

Detta eftersom det kan finnas plats för en fickpark mellan en väg och en byggnad om vägen till 

exempel görs smalare eller dras annorlunda. Återvändsgränderna ritades inte i detta lager för att 

göra det möjligt att bygga på de platserna. Däremot är de ritade i motsvarande faktorlager, vilket 

innebär att det är attraktivt att bygga i närheten av och på återvändsgränderna. Att 

återvändsgränderna inte ritades i restriktionslagret betyder inte att fickparker kommer att byggas 

över hela sådana gator. Men det öppnar upp för att se att delar av sådana gator kan vara 

passande att anlägga fickpark på. Ett exempel på effekten av att göra på detta sätt är platsen vid  
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Börsplan, runt siffrorna 4 och 5 i figur 10. Den platsen är möjlig att anlägga fickpark på 

eftersom den inte är med i restriktionslagret. Hela ytan är i verkligheten inte tillgänglig eftersom 

det finns ingångar till byggnader och gång- och cykelväg, men delar av ytan kan användas som 

park. Gävle kommun har under arbetets gång börjat planera för anläggandet av en park (förvisso 

oberoende av detta arbete) på delar av detta område (Öhlander, 2016, 20 maj). Oavsett om den 

nya parken kommer anläggas vid Börsplan som ett resultat av att platsen utsågs som den bästa 

eller om platsen enbart valdes för att den var ledig, är det positivt att samma plats valdes som en 

av de bästa i detta arbete. Om Gävle kommun valde platsen enbart för att den var ledig, 

bekräftar analysen i detta arbete att platsen faktiskt är bra. Om platsen valdes för att kommunen 

ansåg att det var en bra plats för parken, tyder det på att arbetets metod fungerar för ändamålet. 

 

I Gävles vision för ny översiktsplan (Gävle kommun, 2015) ligger stort fokus på förtätning. 

Därför är det viktigt att vara medveten om att inte gå miste om de parker och grönområden som 

finns. Det är dessutom viktigt, om befintliga parker som exempelvis Klockgjutarparken tas i 

anspråk, att kompensera för förlusterna och därmed anlägga nya parker. Det är också viktigt att 

förstå att olika parker tillför olika saker. En del parker och grönområden är svåra att jämföra 

med varandra. Vissa parker har stora naturvärden medan andra fungerar som mötesplatser. 

Parken som planeras på Börsplan är välbehövlig men kan inte ensam kompensera för de 

grönområden som går förlorade vid förtätningen av Gävle. Det behövs flera fickparker för att de 

ska fylla bäst funktion, men det är inte en enkel uppgift att avgöra var dessa kan vara 

lokaliserade.  

 

I restriktionslagret för byggnader ritades byggnaders och kvarters eventuella innergårdar som en 

del av byggnaderna, vilket innebar att innergårdarna inte blev till möjliga platser att anlägga 

fickparker på. Innergårdar är privata och är sällan tillgängliga för allmänheten. Fickparker 

behöver däremot vara så tillgängliga som möjligt, varför innergårdar inte är passande platser. 

När lagret ritades efter SLU:s fastighetskarta behölls byggnadernas form i så stor mån som 

möjligt, men innergårdar och andra ”hål” täcktes. Det betyder att en del egna dragningar och 

avvägningar har gjorts. Lagret är därför inte en direkt kopia av fastighetskartan. En del möjliga 

ytor att uppföra fickparker på har kanske förminskats eller försvunnit helt. På andra ställen kan 

de egna avvägningarna ha lett till att möjligheterna till att uppföra fickpark blivit större än de 

egentligen är. Möjligheterna har alltså blivit både större och mindre. Det rör sig dock inte om 

några större förändringar. Avvägningarna har gjorts med stor eftertanke och med avsikten att 

bättre avspegla verkligheten. Att göra de egna avvägningarna ansågs som ett bättre alternativ än 

att till exempel rita alla byggnaders gränser ända ut till vägarna eller att följa fastighetsgränser 

istället för byggnader. Om fastighetsgränser hade följts hade nästan inga platser blivit 

tillgängliga, eftersom i princip alla fastigheter inom studieområdet är delvis bebyggda. Som det 
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går att se i till exempel figur 8 finns det många ytor mellan vägar och byggnader som tillhör de 

högsta klasserna. De ytorna är tillgängliga just eftersom byggnadernas faktiska form har använts 

och inga andra gränser. Detta gör att vissa platser som analysen hittar är små eller smala, men 

det är samtidigt identifierandet av sådana platser som är ett av syftena med analysen. Fickparker 

ska ta tillvara på de små ytorna i staden där det inte är uppenbart att grönska kan få plats. 

 

Faktorkriteriet mest använda gång- och cykelvägar hade blivit bättre om informationen hade 

varit mer omfattande. Kriteriet grundades på mätningar av cykelflöden som Gävle kommun 

genomfört. Mätningar hade inte gjorts på alla gång- och cykelvägar inom studieområdet, och 

kriteriet hade därför eventuellt sett annorlunda ut med mer komplett data. Av underlaget som 

användes till både alla gång- och cykelvägar och mest använda gång- och cykelvägar går det 

inte att veta gång- och cykelvägarnas exakta bredd. Dessa ritades istället ut som linjer. Eftersom 

varken alla gång- och cykelvägar eller mest använda gång- och cykelvägar är restriktioner är 

det möjligt att bygga på dessa. Men en gång- och cykelväg kan flyttas eller rent utav gå rakt 

igenom en fickpark. 

 

Faktorkriteriet parker och grönområden behöver inte enbart handla om att stärka den befintliga 

grönstrukturen, som fallet är i detta arbete. Platser långt ifrån de befintliga grönområdena är i 

kriteriet inte attraktiva. Meningarna går isär om detta är bra eller inte. Somliga, inklusive en av 

respondenterna, menar att det är bättre att anlägga parker utanför den existerande grönstrukturen 

(det vill säga längre bort från befintliga grönområden). Men det finns också belägg för att 

parker, och kanske särskilt fickparker, bör stärka den befintliga grönstrukturen och därför 

anläggas i anslutning till dessa (men dock inte precis bredvid en annan park eller grönområde) 

(Bolund & Hunhammar 1999). Att anlägga en fickpark precis bredvid en befintlig park skulle 

eventuellt innebära att dess kvaliteter inte skulle utnyttjas och därmed inte bidra med så mycket 

till staden, eftersom människor skulle välja att besöka den befintliga och större parken istället. 

 

I lagren för parker och grönområden hade fler områden kunnat inkluderas än de som faktiskt 

ritades. De grönområden som ritades valdes endast utifrån en karta. Det finns andra kartor och 

det är till och med möjligt att manuellt göra ett urval för att kartlägga fler grönområden. Vissa 

grönområden skulle kanske väljas om valen gjordes manuellt, men eftersom de inte fanns med 

på kartan som lagren ritades efter är dessa inte med. Bara för att ett område räknas som 

grönområde på en karta behöver inte det betyda att det inte är en bra plats att anlägga fickpark 

på.  

 

Faktorlagret arbetsplatser består av punktdata för alla arbetsplatser med fler än 4 anställda. 

Företag med 0-4 anställda exkluderades från lagret eftersom de är så många till antalet (då till 
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exempel även egenföretagare med en knappt aktiv firma räknas in). Dessa företag med få eller 

inga anställda indikerar heller inte något om stadsmässighet eller att det är platser där många 

personer rör sig, något som var en del av syftet med lagret. Den större aktivitet som förekommer 

vid större företag är åtråvärt i detta syfte. För lagret arbetsplatser gjordes inget motsvarande 

restriktionslager eftersom restriktionerna konverteras till raster. I konverteringen skulle 

arbetsplatserna försvinna om de inte tilldelas en yta, eftersom de endast består av 

koordinatbestämda (ej storleksbestämda) punkter. Dessutom måste det förmodas att punkterna 

(arbetsplatserna) är lokaliserade i byggnader, som redan är restriktioner och därför inte möjliga 

att bygga på. 

 

Detsamma gäller för punkterna i restriktionslagret kollektivtrafik som i arbetsplatser. 

Busshållplatserna består av punkter och har bara koordinater, ingen speciell storlek. De hade 

därför inte synts i konverteringen till raster. Dessutom är busshållplatser små till ytan och enkla 

att flytta. En fickpark som ska anläggas exakt på en busshållplats kan därför lätt kompromissa 

med denna. Centralstationen är också markerad som punkt i kollektivtrafik, men denna är redan 

en restriktion i och med att dess byggnad och tillhörande järnväg är ritade i andra lager.  

 

5.3.1. Viktning 

Rangordningen av kriterierna möjliggjorde att den något komplicerade viktningsmetoden blev 

mer begriplig för respondenterna eftersom de inte behövde sätta sig in i viktningsproblematiken 

eller hur datorprogrammen fungerar. Det finns fler viktningsmetoder än rank-sum-weights som 

användes i detta arbete. Analytic hierarchy process (AHP) (Saaty, 1990) är bara ett exempel. 

Om en annan metod för viktning av kriterierna hade använts hade resultatet kanske blivit 

annorlunda. Dock visade känslighetsanalysen att inget kriterium var onödigt eller att det skiljde 

sig för mycket mellan de olika vikterna. Eventuella skillnader som hade kommit med ett annat 

viktningssystem hade inte rättfärdigat det mer avancerade systemet. 

 

5.3.2. Presentation av resultatet 

Sättet som resultatet av detta arbete presenteras har stor inverkan på hur resultatet uppfattas. 

Resultatet av analyserna presenteras dels genom kartor indelade i 10 klasser (figur 8) och dels 

genom en karta över de för alla rangordningar bästa platserna (figur 10). Färgsättning och 

klassindelning är faktorer som påverkar uppfattningen. Alla kartor i figur 7 och 8 använder 

samma klassindelning. Resultatet skulle se lite annorlunda ut om varje karta hade klassats med 

till exempel jämna mellanrum mellan klasserna, på grund av kartornas olika max-värden. Det är 

dock önskvärt att kartorna har olika max-värden och inte normaliseras, eftersom det då framgår 

att en karta med ett högre max-värde uppfyller kriterierna på vissa platser bättre än en karta med 

ett lägre max-värde. Med likadana klassindelningar på alla kartor blir det lättare att jämföra 



 

42 

 

kartorna eftersom det innebär att en och samma färgnyans motsvarar samma värden oavsett 

vilken karta som betraktas. Däremot kan det innebära en nackdel vid jämförandet, eftersom den 

högsta klassen har olika max-värden i olika kartor. Det innebär att en plats som ser ut att vara 

lika "bra" (lika högt värde) i en karta som en plats i en annan karta, inte är det egentligen. 

 

Något som inte inverkar på hur resultatet tolkas, men som möjligtvis påverkar estetiskt, är att 

platserna som syns i kartorna inte har någon minsta storlek. De kan således vara så små att de 

består av enskilda pixlar. Detta beror på att ytorna på kartan inte har en storlek i sig även om de 

delar samma färg, utan består endast av celler (pixlar). Kartorna är ett heltäckande raster där 

varje cell har ett eget värde baserat på värdet den tilldelades i analysen, oberoende av sin granne 

eller storleken på ett sammanhängande område av pixlar med samma värden. Inte ens områden 

som ser ut som områden på kartorna består nödvändigtvis av pixlar med exakt samma värden, 

trots att de tillhör samma färgnyans. 

 

Många av de platser som enligt analysen är de bästa platserna att anlägga fickparker på ligger 

vid vägnätet och dessutom ofta vid eller på gång- och cykelvägar. Även om detta ibland 

resulterar i att de lämpliga platserna tar form av väldigt smala "strimlor" mellan vägar och hus, 

innebär detta inte att det hade varit bättre att ange hela det området som en restriktion med värde 

0. Detta eftersom analysen indikerar att dessa platser är lämpliga (men små). Dessa små men 

lämpliga platser bör undersökas närmare, inte uteslutas helt och hållet. Ibland kan storleken 

ändå vara tillräcklig för att tillföra grönska och ibland är det möjligt att ta en del av det 

angränsade gaturummet i anspråk, även om det har värde 0 i analysen. Dessutom är det lättare 

att flytta gång- och cykelvägar och busshållplatser än till exempel byggnader eller viktiga vägar. 

 

 

Ett annat tillvägagångssätt i metoden hade varit att på förhand utse ett begränsat antal platser 

som utgör de enda alternativen som analysen kan välja mellan. Detta var något som gjordes i 

Zucca et al. (2008). Det möjliggör ett enklare jämförande mellan de olika och av 

viktuppsättningar skapade resultatkartorna, eftersom konkreta och exakt avgränsade områden 

kan jämföras. Om område A är den bästa platsen i alla resultatkartor, kan den platsen utses som 

den överlag bästa. En sådan slutsats är inte möjlig att dra om analysen inte är begränsad av 

alternativ (vilket den alltså inte var i detta arbete). En lösning på detta, för att ändå kunna se de 

platser som totalt sett är bäst, var att skapa figur 10. Den visar i princip samma sak som i Zucca 

et al. (2008), nämligen att några enskilda platser blev de bästa. Men om platserna hade 

förutbestämts som olika alternativ hade kanske inte alla dessa platser ens övervägts till att 

utgöra ett alternativ, eller så hade platsens avgränsning och utformning sett annorlunda ut. Detta 

är något som bör tas i beaktande när resultatet av detta arbete studeras. Platserna som analysen 
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markerar som de bästa är mer till för att skänka uppmärksamhet åt det större område eller 

kvarter varav de markerade platserna är en del, snarare än att ge en exakt gräns för inom vilket 

område parker bör anläggas. 
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6. Slutsats 

Metoden kan fungera som ett hjälpmedel för bestämmandet av lämpliga platser att anlägga 

fickparker på. Intervjuerna bidrog till en bredare uppfattning om hur viktiga fickparker är och 

hur de används. Respondenternas åsikter och uppfattningar berikade de olika rangordningarna. 

Analysen visade att oväntade platser kan blir valda som de bästa, något som också var en del av 

syftet med analysen. De bästa platserna (figur 10) var dock inte särskilt många till antalet och är 

eventuellt inte de bästa i praktiken. Känslighetsanalysen och resultatet av de olika 

rangordningarna visade att en rad olika platser kan vara lämpliga att anlägga fickparker på.  

 

Det är viktigt att använda sig av en kombination av olika metoder när platser för anläggning av 

fickparker identifieras. Litteraturöversikten, kriterierna, intervjuerna och rangordningarna 

bidrog alla till resultatet. Genom de olika metoderna skapades en mer komplett bild av alla 

möjliga och icke möjliga platser att anlägga fickparker på. En plats som enligt analysen är bäst 

kan ur andra perspektiv vara sämre än en plats som tillhör en lägre klass. Därför kan en karta 

med gradvis färgsättning (från sämre till bättre) säga mer än en karta där endast de bästa 

platserna är med. Det finns mer att ta hänsyn till än att platser uppfyller kriterier. Är detta en 

plats som kommunen eller privata aktörer är villiga att anlägga en fickpark på? Det är inget som 

behandlas i detta arbete. Metoden kan användas för att underbygga ett sådant ställningstagande. 

 

Några av de platser vi ansåg lämpliga att anlägga fickparker på innan analysen genomfördes 

visade sig vara lämpliga i analysen. Vi fick även upp ögonen för nya platser som vi inte alls 

hade tänkt på. Detta visar att analysen och metoden är bra och tillför något nytt. Det går inte att 

på förhand tänka ut alla platser som kan vara lämpliga. Platser som visar sig lämpliga i alla 

testade viktuppsättningar och som överensstämmer med på förhand utpekade platser är mer 

objektivt lämpliga och kan därför väljas med större stöd och underlag än om enbart en manuell 

bedömning gjorts.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Motivation till egen rangordning. 

 

 
Faktor: Vägar 
Rangordning: 1 
Motivation till rangordningen: Platsen ska vara lättillgänglig samt ligga i tät stadsmiljö där det händer 
mycket. Fickparker gör sig bäst i täta stadsmiljöer. De fyller ingen större funktion i glesbebyggda 
områden eller bredvid t.ex. landsvägar. Fickparker i närheten av vägar ger människor möjlighet att 
komma i kontakt med grönska och på ett snabbt och smidigt sätt fly undan den hektiska staden. Det är 
bra om platsen är i närheten av liv och rörelse, på lagom stora vägar i stadsmiljö (alltför stora vägar 
bidrar bara med buller). 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Faktor: Alla gång- och cykelvägar 
Rangordning: 5 
Motivation till rangordningen: Platsen ska vara lättillgänglig för att så många människor som möjligt ska 
kunna ha tillgång till parken. En park som enbart är nära gång- och cykelvägar men ingen annan väg kan 
dock begränsa vilka som kan använda parken.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Faktor: Mest använda gång- och cykelvägar 
Rangordning: 4 
Motivation till rangordningen: De mest använda gång- och cykelvägarna ger en indikation om var flest 
människor rör sig och bidrar därför till stadskänslan med liv och rörelse. Det är därför viktigare med de 
mest använda gång- och cykelvägar än vilken gång- och cykelväg som helst. Det är positivt att platsen 
ligger i närheten av gång- och cykelvägar men det är inte avgörande eftersom gång- och cykeltrafikanter 
har tillgång till fickparker på andra sätt än genom gång- och cykelvägar. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Faktor: Parker och grönområden 
Rangordning: 2 
Motivation till rangordningen: Denna faktor är högt prioriterad eftersom fickparker kan utgöra ett bra 
komplement och stärka städers grönstruktur om de är placerade där det behövs parker. Nya 
grönområden fyller ingen funktion precis bredvid existerande, men för att ändå utgöra en del av 
strukturen ska de inte heller vara alltför långt bort från existerande grönområden. Om de ligger för långt 
bort hamnar de också för långt bort från den täta stadsmiljön där fickparker gör sig bäst, och det kan 
också innebära att parkerna blir mindre tillgängliga. En liten fickpark bredvid en större park som t.ex. 
Boulognerskogen riskerar också att förlora sin attraktionskraft då människor kommer välja den större 
parken. En optimal plats för en fickpark är därför en plats som inte är alltför nära, men inte heller alltför 
långt bort, existerande och stadsnära grönska. Dock så kan attraktiviteten inte bara bero på ett visst 
avstånd till parken, det beror på fler saker. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Faktor: Kollektivtrafik 
Rangordning: 6 
Motivation till rangordningen: Platsen ska vara lättillgänglig. Det kanske inte är så många som tar 
bussen till och från fickparker men det ska ändå finnas möjlighet att göra det. Närhet till en större 
koncentration av t.ex. busshållplatser är ett tecken på stadsmässighet och kan vara platser med många 
människor i rörelse. De flesta som använder fickparker är dock människor till fots som är på väg 
någonstans, varför denna faktor är lägst prioriterad. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Faktor: Arbetsplatser 
Rangordning: 3 
Motivation till rangordningen: Det är viktigt med liv och rörelse och att det är en central och urban 
plats. En koncentration av företag innebär fler människor i rörelse och antyder att området fungerar 
som en knutpunkt eller centrum. 
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Bilaga 2. Motivation till rangordning av landskapsarkitekten. 

Detta är inte en återgivning utan respondentens egna skriftliga svar.  

 

 
Faktor: Vägar 
Rangordning: 3 
Motivation till rangordningen: Fickparker kan utgöra en viktig kontrast mot bullriga stadsgator där bilen 
tar mycket plats. Vägar avsedda för bil har ofta inte heller så många naturliga ”stopp” med bänkar och 
dylikt, förutom hållplatser eller andra funktioner, varför fickparken fyller ett viktigt tomrum. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Faktor: Alla gång- och cykelvägar 
Rangordning: 6 
Motivation till rangordningen: Även längs de mindre trafikerade sträckorna behövs återhämtning och 
variation. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Faktor: Mest använda gång- och cykelvägar 
Rangordning: 1 
Motivation till rangordningen: Det viktigaste är att det finns små avskilda oaser i anslutning till gång- 
och cykelstråk där de flesta gävlebor och turister rör sig. Rör man sig till fots eller via cykel i hård, 
smutsig och högljudd urban miljö är man i särskilt behov av återhämtning/vila. Plus att en fickpark 
erbjuder ett viktigt alternativ till kommersiell verksamhet som präglar centrumlivet. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Faktor: Parker och grönområden 
Rangordning: 5 
Motivation till rangordningen: Faktorn är lågt prioriterad, men inte oviktig eftersom placeringen av 
parker intill varandra kan ge upphov till serieeffekt där parkerna förstärker varandra (längre 
rekreationsstråk, variation av upplevelser på kort avstånd, etc.) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Faktor: Kollektivtrafik 
Rangordning: 2 
Motivation till rangordningen: Många, fler och fler, väntar ofta på buss och tåg. En fickpark i anslutning 
till en hållplats kan erbjuda vila såväl som aktivitet inför resan, höja kollektivtrafikens status/komfort och 
utgöra en viktig mötesplats eller övergångszon mellan vardagsstressen och resan hem. Kan fånga upp 
många människor i rörelse. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Faktor: Arbetsplatser 
Rangordning: 4 
Motivation till rangordningen: Många arbetsplatser har egna innergårdar och uteplatser, men för de 
som inte har det i stadens tätaste delar kan en fickpark tillföra mycket för att minska stressnivåerna och 
livskvaliteten för de som arbetar i staden. 
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Bilaga 3. Motivation till rangordning av professorn i psykologi. 

 

 
Faktor: Vägar 
Rangordning: 3 
Motivation till rangordningen: Det är bra att det finns grönområden i närheten av vägar eftersom det 
finns ett större behov av grönska just där. Det saknas ofta grönska längs med vägar. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Faktor: Alla gång- och cykelvägar 
Rangordning: 5 
Motivation till rangordningen: Denna är ganska lågt prioriterad eftersom det nästan alltid redan finns 
grönområden nära gång- och cykelvägar. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Faktor: Mest använda gång- och cykelvägar 
Rangordning: 4 
Motivation till rangordningen: Delar motivering med faktorn ”alla gång- och cykelvägar”. Dessutom 
finns det ofta redan naturliga rastplatser vid välanvända gång- och cykelvägar. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Faktor: Parker och grönområden 
Rangordning: 6 
Motivation till rangordningen: Fickparker fyller ingen funktion i närheten av andra grönområden. De 
bör ligga för sig själva eftersom de ändå inte är en del av stadens struktur av större parker. Parker och 
grönområden bör leva sitt eget liv. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Faktor: Kollektivtrafik 
Rangordning: 1 
Motivation till rangordningen: I närheten av platser där många människor rör sig och står (till exempel i 
väntan på bussen) kan fickparker fylla en viktig funktion. Fickparker som ligger i närheten av 
kollektivtrafik ger människor möjlighet att vänta i grönska istället för att vänta i bullrig urban miljö. Att 
befinna sig bland grönska kan bidra till återhämtning och mindre stress för besökande människor. 
Naturliga inslag i form av ljud och grönska påverkar människor lugnande. En fickpark som bidrar med 
dessa kvaliteter får därför många positiva effekter på människors hälsa, jämfört med att till exempel 
vänta på bussen i bullriga stadsmiljöer. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Faktor: Arbetsplatser 
Rangordning: 2 
Motivation till rangordningen: Där det finns många arbetsplatser är det också många människor som 
rör sig. Dels för detta med sig att det kan finnas ett behov av grönska och dels så innebär det att många 
kan besöka parken. Att ha grönområden nära arbetsplatsen är en stor tillgång eftersom parker kan 
användas för att äta lunch, koppla av och varva ner. 
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Bilaga 4. Intervjumaterial. Tabell över restriktioner.  

 

Översikt av constraintkriterier som kommer användas i multikriterieanalysen. 

Constraint Kommentar 

Vägar Alla vägar utom återvändsgränder. Järnvägar 

är också med. 

Vatten Gavleån. 

Byggnader Alla byggnader. Innergårdar räknas också 

som byggnader. 

Parker och grönområden Parker och grönområden. 

Övriga områden Stortorget, Rådhustorget, Södermalmstorg, 

Centralplan, Nynäs idrottsplats och 

Nynässkolans skolgård. 
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Bilaga 5. Intervjumaterial. Tabell över faktorer. 

 

Översikt av factorkriterier som kommer användas i multikriterieanalysen. 

Factor Typ av Factor Kommentar 

Vägar Ju närmare desto bättre Alla vägar förutom Staketgatan, 

Västra vägen, Kaserngatan och 

Fältkärsleden (genomfartsleder). 

 

Alla gång- och cykelvägar Ju närmare desto bättre Alla gång- och cykelvägar samt 

Drottninggatan. 

 

Mest använda gång- och 

cykelvägar 

Ju närmare desto bättre De mest använda gång- och 

cykelvägarna, baserat på Gävle 

kommuns Cykelplan.  

 

Parker och grönområden Ju närmare mitten på sträckan 

mellan två objekt desto bättre 

Redan existerande parker och 

grönområden. Optimalt är en 

plats som inte ligger för långt 

bort, men inte heller för nära, 

för att bilda ett sammanhållet 

nätverk. 

 

Kollektivtrafik Ju närmare desto bättre Alla enskilda busshållplatser 

(t.ex. en punkt per gatusida men 

max 1 punkt per kvarter) som 

trafikeras av linjetrafik + 

tågstationen. 

 

Arbetsplatser Ju närmare desto bättre Alla registrerade företag i 

Gävle som har en eller fler 

anställda. 
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Bilaga 6. Intervjumaterial. Tabell där respondenten fyller i sin rangordning. 

Vid tidpunkten då intervjuerna skedde var det ännu osäkert om det fanns tillgänglig data för 

kriteriet arbetsplatser. Därför uppmanades respondenten att göra två rangordningar. 

 

Rangordna de olika kriterierna med den viktigaste som nummer 1. 

Factor 
 

Rangordning 1 Rangordning 2 

 

Vägar 

 

  

 

Alla gång- och cykelvägar 

 

  

 

Mest använda gång- och cykelvägar 

 

  

 

Parker och grönområden 

 

  

 

Kollektivtrafik 

 

  

 

Arbetsplatser 
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Bilaga 7. Intervjumaterial. Frågor som intervjuerna utgick ifrån. 

 

 

Inled med info om vårt exjobb 

 

Berätta lite om din utbildningsbakgrund och arbetserfarenheter? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vet du vad en fickpark är och har du någon gång besökt en? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vad tror du fickparker kan tillföra städer generellt och Gävle specifikt? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dela ut och prata om rangordningen 

 

Har du förslag på andra kriterier som kan vara viktiga? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Har du övriga synpunkter eller tips på analysen och vad vi kan tänka mer på? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 8. Resultat av egen rangordning. 
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Bilaga 9. Resultat av rangordning av landskapsarkitekt. 
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Bilaga 10. Resultat av rangordning av professor i psykologi. 

 

 


