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sammanfattning
Hållbar utveckling är sedan länge ett aktuellt begrepp inom den fysiska planeringen där 
det under de senare åren har skett en förändring där sociala värden har givits större fokus. 
Innebörden och förståelsen av den sociala dimensionen har inte forskats om i lika stor 
utsträckning som det har gjorts inom ekonomisk och ekologisk hållbarhet och därav är 
förståelsen för sociala värden ofta bristfällig. 

Denna studie syftar till att undersöka begreppet socialt hållbar utveckling och dess 
koppling till den fysiska planeringen. Detta verkställs genom att studera tidigare forskning 
kring ämnet vilket utgör studiens forskningsöversikt. Studien är genomförd som en 
fallstudie och det område som har studerats är Gottsunda i Uppsala. I fallstudien studeras 
planeringsförutsättningar för Gottsunda utifrån kommunala dokument samt observationer 
av platsen. Fallstudien tillsammans med forskningsöversikten ligger till grund för strategier 
och gestaltningsprinciper som har arbetats fram med syfte att främja social hållbarhet. 
Studien resulterar sedan i två planförslag längs med ett stråk genom Gottsunda. Förslaget 
utgår från de framtagna strategierna och gestaltningsprinciperna och studien visar att det 
är möjligt att utifrån befintlig forskning planera för en socialt hållbar utveckling. 

nyckelbegrepp: 
Fysisk planering, integration & segregation
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Hållbar utveckling är ett begrepp inom den moderna 
samhällsplaneringen som Plan- och bygglagen  
1 kap. 1 § beskriver är det huvudsakliga syftet med 
alla bestämmelser i lagen. I lagen innefattar detta 
begrepp tre dimensioner av hållbarhet, vilka är 
ekologisk, ekonomisk och social (SFS 2010:900). Denna 
studie fokuserar på social hållbarhet och vilka 
faktorer inom fysisk planering som bidrar till att 
skapa socialt hållbara miljöer. Studien fokuserar på 
ett område i Uppsala som är i ett utsatt läge då det 
är segregerat gentemot omkringliggande områden, 
men även gentemot hela staden. Genom att studera 
tidigare forskning inom området (social hållbarhet) 
skall strategier arbetas fram som möjliggör för att 
genom gestaltning kunna främja en socialt hållbar 
utveckling. Detta skall sedan implementeras på 
fallstudieområdet, Gottsunda i Uppsala, där målet 
med strategierna är att främja integration.

1.2 problemformulering
Begreppet hållbar utveckling har under en lång tid 
varit aktuellt inom samhällsplanering och politiken. 
Sedan 1993 är det stiftat i Plan- och bygglagen att 
all stadsutveckling ska ske med hänsyn till en hållbar 
utveckling (SFS 1998:10; SFS 2010:900). Tidigare 
har inte alla tre dimensioner av hållbarhetsbegreppet 
(ekologisk, ekonomisk och social) givits lika stort utrymme 
i planeringen utan fokus har till stor del varit 
på den ekologiska hållbarheten. Det växande 
problemet med segregation inom Sverige kan dock 
tänkas ha påverkat utvecklingen mot att sociala 
hållbarhetsfrågor får allt större plats i planeringen. 
Det finns fortfarande inte lika mycket forskning inom 
ämnet som det gör inom den ekologiska dimensionen 
och social hållbarhet är inte heller definierat fullt ut 
vilket resulterat i att förståelsen för denna dimension 
är bristande. 

1.3 syfte
Syftet med detta arbete är att undersöka sambanden 
mellan social hållbarhet, med fokus på integration 
och fysisk planering. Genom att studera tidigare 
forskning och området Gottsunda ska strategier 
arbetas fram för att planera för en ökad integration. 
Strategierna ska sedan tillämpas i framtagandet av 
två planförslag inom fallstudien. 

1.4 frågeställningar

1.1 bakgrund

• Vilka principer som verkar för social hållbarhet 
och integration går att utläsa av tidigare 
forskning?  

• Hur kan dessa principer utvecklas till strategier för 
att applicera på fallstudieområdet, Gottsunda ?

Begreppets ovisshet gör detta området väldigt 
intressant att undersöka, speciellt perspektivet där 
social hållbarhet med fokus på integration undersöks 
i förhållande till fysisk planeringen, för att hitta 
samband och kopplingar till sociala konsekvenser av 
den fysiska miljön. 
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1.5 avgränsning
1.5.1 ämnesavgränsning

Studien kommer avgränsas till två teoretiska 
utgångspunkter; hållbarhet och social hållbarhet. Dessa 
ämnen har valts ut med hänsyn till studiens syfte 
och för att kunna besvara studiens frågeställningar. 
De ämnen som kommer granskas är de tre 
hållbarhetsaspekterna där fokus kommer ligga på 
det den sociala delen av hållbarhetsbegreppet. Inom 
social hållbarhet kommer integration/segregation 
och trygghet studeras och ligga till grund för det 
slutgiltiga planförslaget.

1.5.2 geografisk avgränsning

Studien berör området Gottsunda i Uppsala, men 
avgränsningen inom Gottsunda kommer att ha två 
olika avgränsningar, en för fallstudien och en för det 
gestaltande arbetet. Detta då Gottsunda behöver 
studeras i en större kontext än vad området som ska 
gestaltas erbjuder.  

Den geografiska avgränsningen för fallstudien är 
över hela området Gottsunda, vilket sträcker sig från 
Vårdsätravägen i nordväst och ner till Orkestervägen 
i sydväst. Öster avgränsas området av Elfrida 
Andréesvägen och västerut har avgränsningen 
skett så att bebyggelsen som tillhör Gottsunda 
inkluderas medan Södra Gottsundas villabebyggelse 
exkluderas. Denna avgränsning för fallstudien 
möjliggör för att studera hela Gottsunda och inte 
enbart de två områden som sedan kommer att 
gestaltas. Avgränsningen för det gestaltande arbetet 
är koncentrerad kring Gottsunda Centrum och 
Hugo Alvéns väg på grund av att det är ett viktigt 
stråk som berör kopplingar från Gottsunda till 
övriga stadsdelar samtidigt som områdena är de 
mest utsatta inom Gottsunda. Avgränsningen för det 
gestaltande arbetet har även utgett avgränsningen för 
de observationer som har genomförts av platsen.
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1.6 begreppsförklaring
barriär

En barriär betyder ett hinder av något slag där 
ett hinder exempelvis kan vara en avspärrning, 
skyddsvall eller räcke som gör det svårare eller 
omöjligt att ta sig fram (Nationalencyklopedin 
2018a).

egnahem

Egnahem innebar ursprungligen friliggande 
enfamiljshus som uppfördes med ekonomisk 
stöd från egnahemslån. Idag används 
begreppet på småhus som bebos av sin ägare 
(Nationalencyklopedin 2018b).

funktionsblandning

Funktionsblandning handlar om att ge närhet till 
olika aktiviteter för människor. Detta kan handla om 
bostäder, arbetsplatser, service och grönområden 
(Boverket 2017). 

integration

Integration i en samhällsvetenskaplig kontext innebär 
en process som resulterar i att skilda enheter förenas 
(Nationalencyklopedin 2018c).

offentliga rum

Ett offentligt rum är en yta som är en del av en 
bebyggelsemiljö vilken är tillgänglig för allmänheten. 
Exempel på en offentlig plats är en gata, galleria, 
torg eller park (Nationalencyklopedin 2018d). 

rasifiering

Rasifiering är en term som i huvudsak används för 
att belysa att människor uppfattas tillhöra olika raser 
utifrån sociala konstruktioner snarare än biologin 
(Nationalencyklopedin 2018e). 

segregation

Segregation innebär en rumslig åtskiljning av olika 
befolkningsgrupper som kan baseras på bland annat 
hudfärg, religion, socioekonomiska förutsättningar 
och etnicitet. Segregation kan både vara påtvingad 
eller ske självmant (Nationalencyklopedin 2018f).

stråk

Ett stråk är en väg där människor ofta går 
eller färdas, detta kan ta form som exempelvis 
gångstråk, huvudstråk, promenadstråk, trafikstråk 
(Nationalencyklopedin 2018g).
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1.7 disposition
Studien är indelad i sex olika kapitel där arbetet är 
disponerat mellan Malin Jaans och Selma Ogden. 
Texten genom hela studien är bearbetad av både 
Malin och Selma medan gestaltningsförslagen 
är uppdelade mellan dem. Gestaltningen sker 
längs med ett stråk från Hugo Alvéns väg mot 
Centrum och vidare mot Ultuna. Uppdelningen 
av gestaltningsförslagen sker vid Centrum där 
Malin ansvarat för stråket vid Hugo Alvéns väg 
och Selma ansvarar för Gottsunda centrum och 
omkringliggande områden i norr och väst.

kapitel 1 - inledning

I detta kapitel redogörs för studiens bakgrund, syfte, 
frågeställningar och avgränsning. Här beskrivs också 
viktiga begrepp som behöver förtydligas.

kapitel 2 - forskningsdesign & metod

I detta kapitel presenteras och motiveras den valda 
forskningsdesignen och metoderna.

kapitel 3 - teoretisk ramverk & 
forskningsöversikt

Här presenteras det teoretiska ramverk som studien 
ska ta fästa i för att kunna genomföra analysen. 
I detta kapitel redogörs det även för tidigare 
forskning som är relevant för studien samt historiska 
planeringsförutsättningar som har haft en avgörande 
roll för hur Sveriges städer ser ut idag.

kapitel 4 - fallstudien

I detta kapitel redogörs och behandlas de dokument 
som fungerat som underlag för att förklara 
Gottsundas situation idag, historia samt kommunens 
framtida vision för området. Här är den primära 
källan kommunala dokument från Uppsala kommun 
såsom översiktsplan och planprogram. I denna delen 
ska även resultaten från observationer från platsen 
redogöras för.

 
kapitel 5 - planförslag

Här presenteras de strategier och 
gestaltningsprinciper som arbetats fram för studien 
samt gestaltningsförslagen.

kapitel 6 - avslutning

Detta kapitel är det sista kapitlet av studien och 
innefattar en diskussion kring kopplingen mellan 
den fysiska planeringen och det teoretiska ramverket 
social hållbarhet. Här diskuteras kopplingen mellan 
teorin och praktiken med en diskussion kring 
planförslaget där gestaltningen bedöms utifrån 
strategierna för gestaltningen.



kapitel 2  
forskningsdesign 

 &  
metod
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Forskningsdesignen som valts till denna studie är 
fallstudie där studiens fokusområde är området 
Gottsunda i Uppsala. Arbetet bygger på att studera 
tidigare forskning av området för fallstudien och 
därefter arbeta fram strategier som ska ligga till 
grund för gestaltningsförslagen, där syftet är att skapa 
en socialt hållbar miljö.
 
Fallstudie som forskningsdesign innebär att man 
studerar ett eller några fall av ett särskilt fenomen 
för att sedan djupgående kunna analysera och 
redogöra för bland annat händelser, erfarenheter 
och relationer inom ett fall men också mellan fallen 
(Denscombe 2016: 91).  
I denna studie ska den fysiska miljön och 
planeringens påverkan på sociala företeelser 
som exempelvis integration analyseras. Det 
som efterfrågas är teoretiska resonemang kring 
frågeställningarna och strategier för att genom fysisk 
planering möjliggöra för integration. Dessa strategier 
ska sedan tillämpas på två områden inom Gottsunda 
i Uppsala.

Fallstudie lämpar sig för denna undersökning 
eftersom forskningsdesignen möjliggör för att 
studera ett fall på djupet, vilket ger större möjlighet 
att upptäcka fenomen och relationer som annars 
inte skulle ha identifierats. Vidare möjliggör 
denna djupgående studie även för ett holistiskt 
perspektiv i undersökningen (Denscombe 2016:103). 
Kombinationen av djupgående studier och ett 
helhetsperspektiv resulterar i att metoden lämpar 
sig för studien. Detta eftersom området Gottsunda 
och forskningsöversikten kan studeras på djupet 
samtidigt som det även behövs ett bredare perspektiv 
för att förstå samband mellan den fysiska platsen och 
information från forskningsöversikten. Fallstudier 
tillåter även att flera metoder används för att 
genomföra studien och det holistiska perspektivet 

uppmuntrar även att göra detta (Denscombe 
2016:103). Denna faktor innebär också att 
fallstudier lämpar sig eftersom studien är i behov 
av båda att kunna analysera textdokument och 
genomföra observationer på platsen. I denna studie 
är den primära metoden kvalitativ textanalys som ska 
kompletteras med den sekundära metoden vilken är 
strukturerad observation.

Fallstudie som forskningsdesign lämpar sig för denna 
studie med hänsyn till de fördelar som redovisats 
ovan, men det finns även vissa svårigheter och 
nackdelar med denna forskningsdesign som bör 
belysas. Den aspekt som är mest sårbar och mest 
kritiserad inom fallstudier är huruvida trovärdiga de 
generaliseringar som forskaren gör är (Denscombe 
2016:104). I detta fall är det viktigt att redogöra för 
hur fallet liknar eller skiljer sig mot andra fall av 
samma typ och vilka strategier som enbart lämpar sig 
på fallet och vilka som kan generaliseras. En annan 
svårighet med fallstudier är att det kan bli svårt att 
definiera gränserna för vilka fallstudien ska verka 
inom. Här är det främsta problemet att bestämma 
vilken data som ska ingå och vilken som inte ska ingå 
i fallet. Här är det viktigt att studien avgränsar sig 
tidigt och tydligt (Denscombe 2016:104).

2.1 forskningsdesign
2.1.1 fallstudie

2.1.2 kritik fallstudie
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Den primära metoden som har valts för att 
genomföra analys i detta arbete är kvalitativ 
textanalys. Denna metod handlar om att skapa ett 
urval av texter och förhålla sig till olika typer av 
skrifter och deras innehåll. Textanalys innebär att 
införskaffa kunskap om texternas kontenta utifrån ett 
väl avgränsat undersökningsproblem. Metoden om 
kvalitativ textanalys härstammar från hermeneutiken 
som handlar om att läsa, förstå, och skapa mening 
ur skrifter vilket kan göras antingen med fokus på 
författarens avsikt eller läsarens tolkning av samma 
text (Widén 2014: 178).

Kvalitativ textanalys som metod arbetar utifrån 
olika grundläggande principer för att genomföra 
analys och tolkning av texter. Exempelvis finns det 
tre analytiska dimensioner där en text bör tolkas 
genom någon av dem i förgrunden. Den första 
dimensionen handlar om att studera och analysera 
författarens egna betydelse som finns i texten. Den 
andra dimensionen handlar mer om att fokusera 
på textens innehåll och form. Detta innebär att 
analysera skriftens innebörder utifrån språket, 
litteraturen och innehållet. Den tredje dimensionen 
handlar om att avläsa och tolka textens innebörd i 
kontext till en situation eller ett sammanhang utanför 
texten. Analysen i denna dimension handlar om att 
fokusera på texten i förhållande till samhället (Widén 
2014: 178). Det är i studien, likt för alla vetenskapliga 
analysarbeten, viktigt att formulera kritiska frågor för 
att genomföra en solid textanalys. Dessa analysfrågor 
kan med fördel formuleras utifrån de tre analytiska 
dimensionerna där frågorna då utgår ifrån de 
fokusområde dimensionen har (Widén 2014: 182-
183).
 
Denna studie kommer främst att analysera det 
empiriska materialet utifrån den andra dimensionen. 
Forskningsöversikten i studien syftar till att studera 

2.2 metod
2.2.1 kvalitativ textanalys

och analysera vilka aspekter av fysisk planering som 
författare beskriver influerar och har konsekvenser 
för den sociala hållbarheten. Den andra dimensionen 
lämpar sig då studien främst kommer att fokusera på 
innehållet av de studerade texterna, men även den 
tredje dimensionen kommer att användas. Denna 
lämpar sig då den syftar till att tolka skrifternas 
innebörd i ett sammanhang utanför texten. 
Forskningsöversikten kommer att analyseras utifrån 
den tredje dimensionen och ligga till grund för de 
strategier och principer som ska arbetas fram för hur 
gestaltningen av Gottsunda-området ska ske för att 
implementera social hållbarhet.

Metoden kvalitativ textanalys möjliggör för att 
analysera kvalitativ data och erbjuder många 
fördelar. Samtidigt finns det också en del svårigheter 
med metoden som bör uppmärksammas av forskaren 
vid användning. En av de främsta nackdelarna 
med metoden är att det är svårt att identifiera 
vilka fynd inom ett fall som går att generalisera. 
Detta är till stor del på grund av att metoden är 
djupgående och bygger på detaljer som upptäcks 
genom att studera ett fåtal fall. En annan svårighet 
som forskaren måste beakta inom detta är att vara 
försiktig med att forskningsfynd inte får tas ur sin 
kontext (Denscombe, 2016: 417-418). Detta innebär 
att studien aktivt bör klargöra vilka aspekter och 
strategier som enbart lämpar sig för fallet och vilka 
som kan vara mer generella. En annan svårighet 
som finns bland de flesta kvalitativa metoder är att 
det inte går att utesluta att forskarens egna identitet, 
bakgrund och övertygelser påverkar framtagandet 
och analysen av data (Denscombe, 2016: 418). 
På grund av detta är det viktigt att i denna studie 
undersöka data och problem med ett öppet sinne 
för att i största möjliga mån reducera individens 
påverkan på resultatet. 

2.2.2 kritik kvalitativ textanalys
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2.2.3 strukturerade observationer

Den sekundära metod som har valts för att 
komplettera kvalitativ textanalys är strukturerade 
observationer. Denna metod bygger på forskarens 
deltagande och ett direkt observerande av de sociala 
handlingar som undersöks samt en registrering 
utifrån ett kategorischema som valts (Bryman, 
2007:173). Denna metod är i studien tänkt att 
tillämpas vid de observationer av fallet Gottsunda i 
Uppsala där syftet är att studera rumsliga samband.  
 
En fördel med strukturerade observationer är att den 
möjliggör för forskaren att direkt observera det 
fenomen som ska studeras, vilket skiljer metoden 
från en surveyundersökning där man istället 
lyssnar och drar slutsatser från respondenternas 
utsagor. Strukturerade observationer som metod 
bygger till stor det på att observationen sker utifrån 
fastställda regler, dessa regler kan handla om vad 
observatören skall leta efter och hur detta sedan 
ska registreras. Det mest förekommande sättet 
att skapa regler och registrera dessa är genom ett 
observationsschema vilket möjliggör för att på ett 
systematiskt sätt registrera alla de fenomen som skall 
observeras. En viktig detalj är att reglerna som utgör 
observationsschemat måste vara så specifika och 
konkreta som möjligt för att rikta in observationen på 
de aspekter som är intressanta för undersökningen 
(Bryman, 2007:176). Metoden är tänkt att anpassas 
för att kunna studera området Gottsunda utifrån 
rumsligheter, bebyggelse och funktioner i den fysiska 
miljön. Strukturerade observationer är en metod 
inom samhällsvetenskapen och är i grunden tänkt 
att studera sociala beteenden (Bryman, 2007:173). 
I denna studien är dock observationsschemat och 
metoden tänkt att justeras så att det lämpar sig för 
studien.

 

Observationsschemat för studien är anpassat för 
att genomföra observationer av platsen Gottsunda. 
Schemat var förutbestämt innan observationen 
genomfördes och behandlade den fysiska miljön. 
De element som skulle studeras var bland annat 
bebyggelse, handel, verksamheter och grönytor 
där alla dessa faktorer skulle observeras utifrån 
ett antal frågor. Dessa frågor var hur många finns 
på platsen (antal), i vilken form finns dessa (form), 
hur är platserna fysiskt tillgängliga för människor 
(tillgänglighet) samt hur många människor finns på 
platsen (utnyttjandegrad). Observationerna avgränsas 
till två områden, Gottsunda Centrum och Hugo 
Alvéns väg, vilket innebär att resultatet blev två 
observationsscheman, en för vardera plats.

Strukturerade observationer som metod medför 
fördelar för studien eftersom den erbjuder en metod 
för att genomföra observationer av platsen för 
fallstudien. Men det finns också vissa svårigheter med 
metoden som bör belysas för att kunna hantera dessa 
och minska riskerna. Ett av de främsta problemen 
med metoden är att observationsschemat kräver 
att forskaren ibland måste tolka resultaten. Detta 
kan innebära att egna värderingar och åsikter får 
utrymme i studien, vilket inte är att föredra. För 
att förhindra detta problem krävs tydliga riktlinjer 
i observationsschemat och det kan krävas en viss 
erfarenhet av metoden (Bryman, 2007:179, 187). 
I studien har ingen utav observatörerna tidigare 
erfarenhet från metoden vilket bör tas i beaktning för 
att minska riskerna att privata värderingar speglas i 
studien. Metoden modifieras en aning i denna studie 
eftersom observationerna inte enbart kommer att 
handla om sociala beteenden utan mer om sociala 
och rumsliga samband. Det är viktigt att ramarna för 
observationsschemat är tydligt formulerade.

2.2.4 kritik  strukturerade observationer
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Textmaterial som har studerats vid framtagandet 
av data för studien har varit avgränsade till ämnen 
som besvarar frågeställningarna. Textmaterialet 
som utgör underlag för studien är utvalda efter 
relevans för syftet med fokusbegreppet social 
hållbarhet. Studien har bland annat använt sig av 
kommunala dokument såsom översiktsplaner och 
planprogram från Uppsala kommun men även 
andra texter i form av rapporter, böcker och artiklar. 
Forskningsöversikten, som ligger till stor grund 
för framtagandet av strategier, utgörs till stor del 
av Jan Gehls texter Cities for people och Life between 
buildnings: using public space som till stor del behandlar 
den mänskliga skalan i planeringen och hur detta 
kan främja olika faktorer såsom trygghet och 
aktiviteter i staden. Gehl är professor i urbandesign 
på arkitektskolan i Köpenhamn och driver även en 
arkitektfirma – Gehl Architects (Project For Public 
Spaces 2008).  Även Ann Legebys avhandling  
Patterns of  co-presence: Spatial configuration and 
social segregation har utgett viktigt underlag för 
forskningsöversikten. Legeby är forskare på KTH 
och i avhandlingen diskuterar Legeby sambanden 
mellan fysisk planering och sociala livet i staden med 
stort fokus på segregation.

2.3 val av emperi 

Bild 1: omslagsbild Uppsala översiktsplan (Uppsala 

kommun 2016).

Bild 2: omslagsbild Förslag för Gottsundaområdet 

Planprogram (Uppsala kommun 2018).
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Begreppet hållbar utveckling lanserades 1987 med 
Brundtlandkommissionens rapport där uttrycket 
definierades som ”en utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov”. Idag har begreppet fått en stor spridning 
och anses vara det viktigaste målet för planeringen 
av samhällsutvecklingen lokalt och globalt 
(Nationalencyklopedin 2018h). Begreppet tas upp 
av Gert de Roo och Geoff Porter (2007:2) som ett av 
de mest ”fuzzy” begreppen i modern tid. Ett ”fuzzy 
concept” inom planeringen menar de Roo och Porter 
(2007:3) innebär att ett begrepp inte har en entydig 
sanning där en absolut kunskap av innebörden blir 
svår att uppnå. Trots svårtydligheten med begreppet 
så används det ändå frekvent inom politiken och av 
planerare där det antas att innebörden av hållbar 
utveckling är densamma hos alla (De Roo & Porter 
2007:2). Begreppets svårtydighet innebär att en 
viktig del av studien innebär att försöka tydliggöra 
innebörden inom ramarna för studien för att kunna 
analysera det empiriska materialet.

3.1 teoretisk referensram

3.1.1 hållbar utveckling

Brundtlandkommissionens rapport benämner 
begreppet som hållbar utveckling och inte hållbarhet 
vilket Emma Partridge (2005:3) menar tyder 
på hur begreppet fortfarande inte är definierat 
utan under utveckling. Men det är fortfarande 
denna definition av begreppet som är det mest 
använda och mest etablerade vilket även går att 
utläsa ur Plan- och bygglagen 1 kap. 1 § (Partridge 
2005:3, SFS 2010:900). Definition utifrån 
brundtlandkommissionen innebär en balans 
mellan tre dimensioner; ekologisk, ekonomisk och 
social hållbarhet. Partridge (2005:1) beskriver hur 
den sociala dimensionen är den minst utvecklade 
av de tre där det är den ekologiska hållbarheten 
som har varit den bidragande dimensionen till 
utvecklingen av begreppet. Juliette Koning (2001:7) 
beskriver även hon hur den sociala dimensionen av 
hållbarhetsbegreppet är den minst accepterade delen 
av de tre dimensionerna. Koning försöker förklara 
detta med att det är enklare att förstå ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet då det kan förknippas med 
att miljön och ekonomin i en stad eller ett område 
är välmående eller välfungerande. Den sociala 
hållbarheten är inte lika enkel att mäta eller förstå sig 
på eftersom att det inte är lika lätt att dra parallellen 
mellan social hållbarhet och socialt eller kulturellt 
välmående. Här menar Koning att det finns många 
frågor om vad social eller kulturell verkligen innebär 
och om social hållbarhet är ett verktyg eller om det 
är en slutprodukt (Koning 2001:7).  

Denna del av uppsatsen handlar om att klargöra den 
teoretiska bakgrunden för projektet. Den teoretiska 
referensramen skall användas för att analysera det 
empiriska materialet utifrån. Referensramen för detta 
projekt utgår från två begrepp, hållbar utveckling och 
social hållbarhet, vilka skall användas för att kunna 
analysera och utläsa hur den fysiska miljön kan 
påverka integration i en stadsdel.

Illustration 3: de tre dimensionerna av hållbarhet.

EKONOMISK SOCIAL EKOLOGISK
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Som Partridge och Koning beskriver så är social 
hållbarhet den mest odefinierade delen av begreppet 
hållbar utveckling där det saknas förståelse och 
konsensus kring innebörden. Trots avsaknaden 
av en tydlig definition menar Partridge att det är 
nödvändigt att undersöka och arbeta fram någon 
form av definition för att kunna uppnå en utveckling 
mot social hållbarhet som minskar misstolkningar av 
begreppet. Inom ramen för social hållbarhet menar 
även Partridge att social rättvisa är en viktigt del, 
även om den sociala hållbarheten kräver djupare 
förståelse än enbart rättvisa (Partridge 2005:7). 
Från ett socialt perspektiv menar Koning att frågan 
handlar om hur samhället kan påverka utvecklingen 
och förändringens riktning genom sociala relationer 
mellan samhället och naturen. Samtidigt tar hon 
även upp komplexiteten där frågan om huruvida 
social hållbarhet handlar om ett verktyg eller ett 
medel, eller om det snarare handlar om en utopiskt 
slutprodukt (Koning 2001:7-8). De Roo och Porter 
beskriver hur planerare ofta har ambitioner om 
att uppnå hållbarhet av olika former men att 
detta i princip aldrig sker även om illusionen om 
att handlingar och åtgärder bidrar till en hållbar 
utveckling finns. Här menar författarna att viktiga 
aspekter för att arbeta med ett ”fuzzy concept” 
handlar om att tydliggöra begreppet samtidigt 
som man inte kan bortse från att det finns många 
uppfattningar och sanningar om det (De Roo & 
Porter 2007:2).
 
Nicola Dempsey, Glen Bramley, Sinéad Power och 
Caroline Brown försöker definiera begreppet social 
hållbarhet i artikeln ”The Social Dimension of  
Sustainable Development: Defining Urban Social 
Sustainability”. Här har Dempsey et al. arbetat fram 
olika faktorer som de menar påverkar den sociala 
hållbarheten och delat upp dem i två kategorier, icke 
fysiska faktorer och övervägande fysiska faktorer. 

3.1.2 social hållbarhet

Några exempel på icke fysiska faktorer som tas upp 
är utbildning, social rättvisa, trygghet, folkhälsa, 
social interaktion och sociala nätverk. Fysiska 
faktorer handlar istället om urbanisering, offentliga 
platser, boendemiljö, tillgänglighet och att främja 
mjuka trafikanter (Dempsey et al. 2011:291). Även 
Jan Gehl beskriver olika faktorer som han menar är 
viktiga för det sociala livet i staden. Dessa kopplar 
han inte direkt till social hållbarhet men utifrån 
Dempsey et al. och McKenzies försök till att definiera 
begreppet så påminner Gehls teori om att främja ett 
socialt liv i staden mycket om ett försök att arbeta 
mot en social hållbarhet. Gehl tar upp faktorer som 
mänsklig skala, trygghet och aktiva platser som han 
menar har stor betydelse och inverkan på sociala 
interaktioner mellan människorna i staden (Gehl 
2010:6-7; Gehl 2011:75).
 

Illustration 4: de tre dimensionerna av hållbarhet.

EKONOMISK

SOCIAL

EKOLOGISK
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Dempsey et al. för också diskussioner som Partridge 
gör där de diskuterar hur debatten om hållbarhet har 
gått från att handla främst om ekologisk hållbarhet 
till att alltmer handla om den ekonomiska och sociala 
dimensionen. Här menar Dempsey et al. att den 
sociala dimensionen allt mer kopplas med att den 
byggda miljön och dess skala kan påverka stadens 
sociala liv (Dempsey et al. 2011:297). Partridge 
(2005:7) beskrev hur social rättvisa var ett viktigt 
begrepp inom social hållbarhet och detta menar 
även Dempsey et al. (2011:297) som beskriver hur 
social rättvisa är en kärna inom begreppet social 
hållbarhet. Men de beskriver även vikten av att 

inte förknippa dessa två begrepp med varandra 
då de fungerar separat. Både social rättvisa och 
social hållbarhet är viktiga att inkludera vid 
planeringen i den lilla skalan. Vidare beskrivs också 
hur definitionen av social hållbarhet måste sättas i 
kontext till hållbar utveckling och den ekologiska och 
ekonomiska dimensionen för att försäkra att inte den 
sociala utvecklingen sker på för stor bekostnad av 
ekologin eller ekonomin. Det är en balans mellan de 
tre dimensionerna som behövs för att kunna uppnå 
hållbarhet inom någon av dimensionerna (Dempsey 
et al. 2011:297-298).
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3.2 historiska planerings- 
      förutsättningar

3.2.1 1874 års byggnadsstadga

Det finns många nedslag som kan göras i den 
svenska historien där det går att observera hur städer 
och livsmiljöer har kommit att utformas till hur 
dem ser ut idag. De olika stadsbyggnadsideal som 
går att hitta i den svenska historien går att avläsa 
i stadsmiljöer runt omkring i landet. Människors 
levnadsförhållanden och sociala värden har olika 
kopplingar till den urbana miljöns utformning. 
Nedan följer en redogörelse av olika ideal och 
historiska händelser som har haft stor betydelse för 
utvecklingen av den svenska planeringen.

Under 1800-talet utvecklades Sverige i takt med 
industrialiseringen som skedde i landet. Städerna 
växte snabbt och på femtio år fördubblades städernas 
invånare i procent av Sveriges befolkning. Det 
var framförallt den nya tekniken som exempelvis 
ångkraft, ångbåtar och järnvägen som drev på 
industrialiseringen. Antalet arbetstillfällen inom 
jordbruket minskade när yrket blev allt mer 
rationaliserat, detta resulterade i att befolkningen 
på landsbygden minskade drastiskt. Under stora 
delar av 1800-talet fanns en stor klasskillnad 
när det kom till bostaden för de borgerliga, övre 
medelklassen och arbetarklassen (Nylander, 2013:17). 
Den första gemensamma byggnadsstadgan för 
landet kom 1874 och bostadsfrågan gick från att 
vara en privat angelägenhet till att bli en politisk 
fråga (Boverket 2015; Nylander, 2013:19). Den nya 
byggnadsstadgan kom framförallt att handla om att 
skapa gemensamma riktlinjer för städerna i avseende 
till byggnader och tomter, men även renlighet, 
prydlighet, luftkvalitet och säkerhet (Bergström 
1874:3). Det finns fyra huvudsakliga mål med 
stadgan vilka handlade om att genom stadsplanering 
kunna effektivisera trafik, uppnå en lämplig stadsbild, 
skapa goda sanitära förhållanden samt uppnå en 
bättre brandsäkerhet (Hall 1997:115).

3.2.2 moderismen & folkhemmet

Modernismen introducerades i Sverige på 
1920-talet och innebar helt nya ideal för svenskt 
bostadsbyggande. Detta ideal förde med sig nya 
synsätt på rumslighet och begreppet det öppna rummet 
kom att bli ett centralt begrepp inom modernismen 
(Nylander, 2013:70). Under 1930-talet var dock 
bostadsstandarden i Sverige fortfarande bland 
de värsta i Europa där de stora problemen var 
trångboddhet och en låg nivå på utrustning i 
hushållen. Bostadsbyggandet under 30-talet togs allt 
mer över av staten där stadsplanering och arkitektur  
präglades av modernismens ideal (Nylander, 
2013:65).
 
Idéen om folkhemmet kom att utvecklas till en 
viktig aspekt i frågan kring lösningen på problemet 
med trångboddhet och den svåra ekonomiska kris 
som sattes igång med börskraschen 1929. Detta 
fungerade så att staten bidrog med kapital i form 
av lån och bidrag till byggnadsbranschen för att 
möjliggöra för arbeten och byggnationer även under 
lågkonjunkturen. Byggandet berörde främst industrin 
för att snabbt och effektivt skapa arbetstillfällen och 
motverka arbetslösheten. En del av byggnationerna 
var även bostäder, och bostadsbristen byggdes 
därmed bort. Här utvecklades bostadsbyggandet till 
en vital kraftkälla som fungerade som ett drivhjul 
för att hjälpa landet ut ur den svåra tiden (Nylander, 
2013:65-66).
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3.2.3 grannskapsplanering 

I början av 1940- talet utvecklades idén om 
grannskapsenheten. Idéerna från trädgårdsstaden 
utvecklades med visionen om en ny bättre stad, 
med funktionalismens idéer från trädgårdsstaden 
om öppna stadsstrukturer med hus i park, zonering 
och effektiv trafikplanering. Ett grannskap 
kännetecknades av ett antal neighbourhood units som 
tillsammans samverkar kring ett centrum. Dessa 
delade på kommunikationer, service med mera och 
var tänkt för omkring 60 000 människor (Nylander 
2013: 101). Grundtanken med grannskapen var 
att skapa bättre och tryggare städer i nya mindre 
stadsbildningar utanför de smutsiga äldre städerna 
(Nylander 2013: 102).  
 
Grannskapsenheterna utvecklades som en reaktion 
mot de tidigare lamellhus bebyggda förorterna 
under 1930-1940, som ansågs sakna socialt liv. Då 
områdena upplevdes som ensidiga och tråkiga, 
med dess monotona bebyggelse och brist på service, 
nöje, kultur, mötesplatser med mera, kallades de för 
sovstäder. Grannskapsenheten sågs som en möjlighet 
att uppnå en trygg social miljö, och eftersträvade 
idéen om folkhemmet (Nylander 2013: 102).

Under 1950- och 60- talet bodde många människor 
trång inne i storstäderna, bostadsbristen var stor och 
det tidigare målet om att bygga bort bostadsbristen 
hade inte uppnåtts. Bostadsbristen blev en allt 
viktigare fråga inom politiken och 1964 tog riksdagen 
beslut om att höja takten i bostadsbyggandet med 
målsättningen att under en tioårsperiod bygga  
100 000 bostäder om året (Nylander, 2013:149,151). 
Denna målsättning har kommit att kallas 
Miljonprogrammet eller rekordåren där staten gick in med 
ekonomiskt stöd och bidrog till att kommunerna 
kunde genomföra detta. Denna period har i sig 
resulterat i att omkring 35 procent av Sveriges 
bostadsbestånd är byggt under perioden 1961-
1970. I samband med miljonprogrammet ökade 
standarden vilket resulterade i allt större lägenheter 
med bättre utrustning (Nylander 2013: 151).
 
Miljonprogrammet har betraktas av forskare och 
specialister inom området som ett effektivt sätt att 
arbeta bort bostadsbristen och de områden som 
bebyggdes var tänkta att fungera som ett föredöme 
för den modernistiska planeringen (Molina, 
2006:220).  

3.2.4 miljonprogrammet

Bild 3:  stadens utveckling från 1800-talsstaden med små mörka bakgrådar till 1920-talets storgårdskvarter fram till modernismens 

vision om Hus i park- den rumsliga öppna staden, (Yimbygbg 2009).
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Bebyggelsen i miljonprogramsområden präglas av 
ett industriellt bostadsbyggande med effektiviseringar 
och standardiseringar för att försöka skapa ett 
rationaliserat sätt att bygga bostäder. Byggnaderna 
är ofta uppförda som lamellhus i tre våningar eller 
storskaliga skivhus (Nylander 2013:159,181; Molina 
2006:220). Dessa områden som byggdes under 
miljonprogrammet hade stort fokus på trafiken och 
bebyggelsen men uteslöt ofta utemiljöerna, vilket 
resulterade i att dessa områden kom att anses som 
oattraktiva boendemiljöer. Byggnader stod tomma 
efter bara några år och den stora invandringen under 
1970-talet innebar att flyktingfamiljer ofta tilldelades 
boenden i miljonprogramsområden. Intentionerna 
med detta var inte att skapa en urban etnisk 
boendesegregation men befolkningen i områden har 
sedan dess fortsatt bestå av en stor andel utländskt 
födda (Molina, 2006:220).  
 

Ett annat karaktärsdrag för stadsutvecklingen 
under denna tid var trafikseparering, 
SCAFT (Stadsbyggnad Chalmers Arkitektur 
Forskningsgruppen för Trafiksäkerhet). Detta 
innebär att stadsplaneringen aktivt arbetade med att 
försöka separera de olika trafikslagen (motordrivna 
fordon, cyklister och gående) i stadsrummet 
och därmed öka trafiksäkerheten. Separeringen 
skedde genom att skilja trafikanterna åt genom 
höjdskillnader och skapa olika vägtyper inom 
området. Olika strukturer som matarled, primärled 
och sekundärled skapades för att olika trafikslag och 
olika hastigheter. Bebyggelsen spelade också en stor 
roll i trafiksepareringen där biltrafiken ofta inte drogs 
in i områden utan istället fick löpa i utkanten av 
grannskapen medan de mjuka trafikanterna fick plats 
inom dem. Detta skapade en bebyggelsestruktur som 
uppnådde sitt syfte att skydda cyklister och gående men 
konsekvensen blev en stadsstruktur varvid bilvägen 
blev områdets egna barriär mot kringliggande 
områden (Nylander, 2013:153-155).

Bild 4: bebyggelse i Gottsunda som visar skivhus och lamellhus
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Under 1980-talet släppte modernismens starka 
grepp om arkitekturen och stadsplaneringen i 
Sverige efter ifrågasättandet och kritiserandet från 
postmodernismen. Under 1983 infördes ROT-
bidragen (Reparation - Ombyggnad - Tillbyggnad) 
vilket innebar att gamla unika miljöer i städerna 
kunde bevaras. Här kom det nya idealet att bli att 
nybyggnationer byttes ut mot ombyggnationer. 
Kritiken mot detta låg dock i det otympliga 
användande av ROT inne i äldre känsliga stadsdelar 
(Nylander, 2013:225, 230). Mellan 1979 och 1988 
ökade bidragen som staten subventionerade för 
bostadsbyggande med 17 miljarder kronor, men 
det var även i slutet på 1980-talet som det statliga 
engagemanget för bostadsbyggandet successivt 
avvecklades (Nylander, 2013:229).  
 

3.2.5 postmodernismen

Under hela 1980-talet kom ett viktig fråga att 
handla om den yttre miljön kring bebyggelsen 
i Miljonprogramsområden där flertalet 
miljöförbättringsåtgärder genomfördes. En annan 
vital del inom postmodernismen var att bebyggelsens 
arkitektur genomgick en stor förändring, där 
funktionalismens och modernismens enkelhet 
ifrågasattes och den mer klassiskt inspirerade 
arkitekturen tog fart. Några exempel på områden 
som är byggda utifrån postmodernismens ideal 
är Skarpnäck och Minneberg i Stockholm samt 
Västergatan i Malmö (Nylander, 2013:230,232,237-
240). Ett problem under slutet på 1980-talet var dock 
att bostadsbyggandet ökade igen vilket resulterade i 
kvalitetsbrister i material- och detaljbearbetningen. 
Denna nya bebyggelse kom att kallas ”sjuka hus” då 
de ofta fanns mögel i dem vilket gjorde de boende 
sjuka (Nylander, 2013:231).
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Segregation är ett begrepp som har förekommit 
länge och det går att spåra tillbaka till 1200-talet. 
Boendesegregation kan studeras och karaktäriseras 
på olika sätt vilket beror på hur och vilka sociala 
dimensioner som ska studeras. De flesta studier 
inom området är dock eniga om att det går att 
identifiera tre huvudtyper. Dessa är socio-ekonomisk, 
demografisk och etnisk, där den demografiska 
huvudtypen innebär segregation mellan olika åldrar 
och kön men även mellan vissa kategoriserade 
boendeformer som exempelvis studentbostäder. 
Men det har funnits problem med att hålla isär dessa 
dimensioner från varandra. Exempelvis så är det ett 
känt faktum att folk med en annan etnisk bakgrund 
än svensk är överrepresenterade i hyresbostäder, 
vilket då kan tänkas bero av huvudtypen etnisk 
segregation. Men samtidigt visar också den 
demografiska segregationen att befolkningen med 
utländsk bakgrund är överrepresenterade inom 
den arbets- och åldersgrupp så att de kan förväntas 
vara överrepresenterade i hyresbostäder. Samtidigt 
som den etniska och demografiska segregationen 
överlappar varandra så finns det också ett starkt 
samband mellan ålder och inkomst vilket även gör att 
den socioekonomiska segregationen blir svår att skilja 
från de övriga huvudtyperna (Molina, 1997:37-38).

Stadens publika platser såsom gator, torg och parker 
är utrymmen där människor av olika slag möts 
för det sociala utbytet. Den sociala hållbarheten 
kräver att staden utvecklar antalet och kvaliteten 
för de publika platserna i en skala som möjliggör 

3.3 forskningsöversikt 

3.3.1 segregation

Forskningsöversikten handlar om att undersöka 
tidigare forskning som är relevant för studien. I 
detta kapitel redogörs för tidigare forskning inom 
olika aspekter av social hållbarhet och hur detta kan 
kopplas till den fysiska planeringen.

för människor att vistas i dem (Gehl, 2010:IX). 
Sambandet mellan det den fysiska planeringen och 
det sociala livet i staden är ett ämne som Ann Legeby 
undersöker i sin avhandling Patterns of  co-presence: 
Spatial configuration and social segregation. I texten 
diskuterar och undersöker Legeby hur den urbana 
miljön påverkar sociala uppfattningar. Begreppet 
segregation beskrivs som ett fenomen som framförallt 
är associerat med ett socialt problem men Legeby 
angriper begreppet som ett problem för den fysiska 
planeringen. Detta motiveras med vissa bevis som 
trycker på hur den fysiska miljön spelar stor roll för 
integration och segregation och att utformningen 
av miljön därav blir ett centralt begrepp för detta 
(Legeby, 2013:1). Jan Gehl beskriver även en 
annan vital aspekt som planeringen av den fysiska 
miljön bör belysa och planera för mer, vilket är den 
mänskliga dimensionen. Gehl menar att det finns 
direkta kopplingar mellan att förbättra människans 
utrymme i staden och att åstadkomma en aktiv, 
trygg, hållbar och hälsosam stad, vilka han menar 
är önskvärda faktorer. Att inkludera människorna 
mer i staden menar Gehl är en av de mest prisvärda 
investeringarna en stad kan göra (Gehl, 2010:6-7). 
Gehl anger vissa riktlinjer för hur storleken har 
betydelse och hur den bör anpassas efter människans 
fysiska förutsättningar. Människans syn möjliggör 
för att upptäcka varandra på mellan 500 meter 
till en kilometers avstånd beroende på miljöns 
förutsättningar. Men det är först på ett avstånd på 
20-30 meter som rummet blir intressant för sociala 
interaktioner då det är inom detta avstånd som 
individer kan uppfatta stämning och känslor hos 
andra individer (Gehl 2011:65).

Legeby beskriver den fysiska planeringens vitala roll 
i frågan då miljön är en viktig faktor som antingen 
kan främja eller motarbeta det sociala livet (Legeby, 
2013:10). Exempelvis menar Jürgen Habermas att 
arkitekturen i förorter uttrycker hur den privata 
och intima sfären hos människor döljs, vilket han 

3.3.2 koppling till fysisk planering
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anser är ett återkommande drag i det modernistiska 
idealet. Habermas menar även att förr så utformades 
den fysiska miljön på ett sätt som möjliggjorde för att 
både de privata och de offentliga platserna kunde få 
utrymme. Den moderna planeringen och arkitekturen 
anser Habermas sakna den privata sfären och även den 
trygga länken till det offentliga rummet (Habermas 
1984:153). Även Julienne Hanson undersöker och 
upplyser detta problem där hon menar att den fysiska 
miljön möjliggör för individers möjlighet att delta 
i det sociala livet i staden. Hanson menar även att 
vissa miljöer är utformade på ett vis som reduceras 
möjligheterna för social interaktion (Hanson, 2000:116).

Den fysiska planeringens roll i frågan om det sociala 
livet och integration handlar till stor del om att skapa 
offentliga rum där människor kan mötas. Katarina 
Nylund (2007:10) beskriver hur offentliga platser 
generellt samlar människor från olika grupper och kan 
skapa möten över sociala gränser. Nylund beskriver 
dock också hur dessa möten i en stor utsträckning ofta 
tenderar att bli ytliga, men att de ändå kan fungera 
som ett verktyg för individer att få mer insyn i andra 
människors livsstilar och villkor. Kommersiella offentliga 
rum som exempelvis köpcentra och gallerior tenderar 
att bjuda in fler människor med en större bredd av 
olika grupper än vad exempelvis torg, gaturum och 
parker gör. Därav kan det tänkas att dessa kommersiella 
offentliga rum erbjuder större möjligheter för 
gränsöverskridande sociala interaktioner. Ett problem 
kan dock vara att gallerior och köpcentra ibland anses 
som en privat sfär där inte alla grupper eller aktiviteter 
välkomnas (Nylund, 2007:10).  

Gehl sammanfattar den fysiska planeringens 
möjligheter att påverka offentliga rum och sociala 
interaktioner i tre delar. Gehl menar att planeringen 
kan påverka hur många människor och aktiviteter 
som finns i det offentliga rummet, hur länge dessa 
människor och aktiviteter är i rummet samt vilka 
aktiviteter som sker (Gehl 2011:37).

3.3.3 funktionsblandning

Kravet på goda fysiska och sociala miljöer väger 
starkt i valet av vart människan väljer att bosätta 
sig. Det är inte enbart bostaden i sig som kopplar 
människor till en plats utan även bostadens relation 
till vänner, familj, sociala aktiviteter, arbete och 
shopping samt närliggande gatu- och parkmiljöer 
(Legeby 2013:33,112, 322; Trafikverket 2010:9). 

Trafikverket har i rapporten Funktionsblandade 
stadskvarter uppmärksammat att efterfrågan på 
funktionsblandade bostadskvarter kommer öka. 
Trafikverket menar att den nya generationen har 
helt andra erfarenheter än tidigare generationer 
när en större procent väljer att resa under sina 
ungdomsår samt har blivit influerade och fått ett 
större miljömedvetenhet. Detta innebär att den 
nya generationen inte nöjer sig med det renodlade 
bostadsområdet med långa avstånd till handel och 
service. Detta innebär att köpcentrum kommer idag 
behöver kompletteras med småskaligt bostadsnära 
utbud (Trafikverket 2010:9).

Idag har idealet om funktionsblandade stadsdelar 
blivit en drivkraft för att åstadkomma levande och 
täta gatumiljöer och stadskaraktärer vid planering 
både inom nya och befintliga bostadsområden 
(Trafikverket 2010:9). Legeby menar att den 
funktionsblandade staden är ett redskap för att 
främja integration och välkomna olika grupper 
i samhället. Genom att skapa fysiska miljöer och 
offentliga platser med en blandad bebyggelse 
av bostäder, aktiviteter, affärer och arbetsplatser 
skapar det ett samhälle som kan användas av flera 
målgrupper under dygnets alla timmar. Legeby 
menar att ett samhälle med blandade funktioner och 
boendeformer motverkar och förebygger segregation. 
Detta eftersom olika målgrupper har olika behov 
och önskemål som den funktionsblandade staden har 
goda möjligheter att leva upp till (Legeby 2013:33, 
112, 322). 
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Boverket beskriver även funktionsblandning som ett 
redskap för att hjälpa mindre orter eller områden 
utanför de större städerna att konkurrera mot rena 
bostadsområden som är lokaliserade närmare de 
större städerna. Detta eftersom de mindre orterna då 
kan erbjuda bostad, arbete och handel samtidigt, om 
området dessutom har en väl utvecklad kollektivtrafik 
ökar detta konkurrenskraften ytterligare (Boverket 
2017). Boverket menar samtidigt att problemet med 
funktionsblandning handlar om hur olika människor 
och olika inställning till begreppet. En del personer 
ser det som positivt och kopplar begreppet till 
hållbarhet och ökade stadskvalitéer medan andra 
enbart anser att funktionsblandning innebär höga 
hus, mer betong och asfalt på bekostnad av grönytor 
(Boverket 2017). 

Jan Gehl beskriver vikten av att inkludera människor 
i utformningen av staden och upplyser två begrepp 
som han anser vara vitala för att ge människan 
utrymme, vilka är aktivering och trygghet. Gehl 
beskriver olika grundpelare som är vitala för båda 
dessa kvaliteter, där de viktigaste grundstenen 
för en trygg och aktiv stad. Gehl menar att detta 
framförallt handlar om att bjuda in mer människor 
att vistas i stadsrummet. För att uppnå detta menar 
Gehl att människors möjligheter till att gå, cykla 
och vistas i staden måste vara viktiga aspekter i 
planeringen av staden för att kunna erbjuda korta 
avstånd, välutformade offentliga platser och en 
stor bredd på de urbana funktionerna. När dessa 
element finns i staden menar Gehl att aktiviteten 
och den upplevda tryggheten ökar (Gehl, 2010:6). 
En aktiv stad menar Gehl (2011:75) uppfattas som 
en trygg stad. Samtidigt beskriver även Gehl hur 
en stad utan människor i de offentliga rummen har 
lätt att falla in i en negativ spiral. I en stad där inga 
barn är ute och leker eller inga människor rör sig 
i kommer ingen individ att känna sig bekväm att 

3.3.4 aktivering & trygghet

genomföra aktiviteter. Det offentliga rummet saknar 
aktiviteter på grund av att det inte händer något där. 
Denna negativa spiral bjuder in till kriminalitet och 
vandalism vilket bara bygger på den onda cirkeln 
(Gehl 2011:75).

Begreppet trygghet kan innefatta många olika 
betydelser och faktorer, exempelvis kan trygghet 
handla om trafiksäkerhet men det kan även handla 
om den upplevda tryggheten av en plats (Berntsson, 
2002:300). Frågan om trygghet i staden anses även 
vara en fråga om jämställdhet, eftersom mannens 
värderingar ur ett historiskt perspektiv fått mer 
plats i samhället. Exempel på hur detta uttrycker 
sig i staden kan exempelvis vara att mannen är 
det överrepresenterade könet bland bilförare. 
Samtidigt argumenterar kvinnor generellt mer för 
sänkta hastigheter och miljövänliga färdmedel som 
exempelvis kollektivtrafik, men det har ändå varit 
mannens värderingar som främst givits utrymme 
i planeringen (Berntsson, 2002:296). Den fortsatta 
diskussionen om trygghet utifrån jämställdhet 
handlar om mänskliga rättigheter, alla ska känna sig 
trygga eftersom detta är förutsättning för att aktivt 
kunna delta i samhället, vilket även då bidrar till att 
skapa aktiva platser i staden (Boverket; Trafikverket; 
SKL, 2015:94). Exempel på platser som anses 
otrygga, framförallt av kvinnor, är dåligt belysta 
parker, gångtunnlar och ensliga platser. Detta har 
inte alltid att göra med hur trygg en plats egentligen 
är utan det handlar snarare om den upplevda 
tryggheten. Oavsett om det handlar om en trygg 
trafikmiljö eller att minska antalet områden som 
uppfattas otrygga så är trygghet en viktig kvalitet att 
åstadkomma med planeringen av städerna. Otrygga 
platser begränsar individer i samhället och trygghet 
är därav en grundsten för att skapa ett socialt hållbart 
samhälle (Berntsson, 2002:300-301).
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Fallet som har valts till denna studie är området 
Gottsunda i Uppsala där fokus framförallt ligger 
på ett stråk mellan Hugo Alfvéns väg, Gottsunda 
centrum och vidare mot Ultuna. Detta är ett område 
som Uppsala kommun arbetar med att förbättra 
och planeringsförutsättningarna för området 
kommer framförallt från kommunala dokument 
som Översiktsplanen och planprogrammet för 
Gottsunda/Valsätra och Ultuna. Området har även 
studerats som ett segregerat miljonprogramsområde 
av Irene Molina och även denna text har utgett 
underlag för bakgrund och planeringsförutsättningar 
inom området. Utöver den kvalitativa textanalysen 
så används också strukturerade observationer som 
metod där författarna till denna studie besökte 
området Gottsunda och studerade områdets fysiska 
förutsättningar och karaktär utifrån ett förutbestämt 
observationsschema. Kombinationen av metoderna 
har fungerat som underlag för framtagandet av de 
strategier och gestaltningsprinciper som tagits fram. 

4.1 val av fall 4.2 demografi
Uppsala är beläget sju mil norr om Stockholm och 
har en befolkning på strax över 200 000 invånare 
vilket gör staden till den fjärde största staden i 
Sverige. Tre fjärdedelar av stadens invånare är 
bosatta i de centrala delarna och resterande bor i 
den landsbygd som hör till kommunen. Stadens goda 
lokalisering och kommunikationer till Stockholm 
och Arlanda har resulterat i att många pendlar till 
dessa städer för att arbeta (Information om Sverige, 
2016). Staden är framförallt känd som en av landets 
studentstäder och är även den första staden av sitt 
slag i Sverige, i staden är finns det totalt 45 000 
studenter (Uppsala universitet, 2018, SLU, 2017). 
Studenterna studerar på något av de två stora 
universiteten i staden, Uppsala universitet eller 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) (Information om 
Sverige, 2016).

Illustration 5:  över Gottsundas lokalisering i förhållande till 
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Området Gottsunda är beläget på ett flackt område 
cirka sju kilometer söder om centrala Uppsala och 
växte till största delen fram under 1970- och 80-talet. 
Stadsdelen består av en blandning av småhus 
och flerfamiljshus med olika upplåtelseformer 
och området har växt ytterligare under de senare 
decennierna (Uppsala kommun  2015). Idag finns 
det cirka 6000 bostäder i området vilka bosätts av 
ungefär 14 000 människor. Detta innebär att knappt 
en tiondel av alla som bor i Uppsala kommun bor i 
Gottsunda (Uppsala kommun 2018: 67). Området 
fortsätter att växa då det pågår nyproduktioner, 
förnyelser och utbyggnader. Bebyggelsen i stadsdelen 
gränsar till Valsätra i norr och till Vårdsätra och 
Sunnersta i söder. Gottsunda anses länka samman 
dessa områden med varandra. Stadsdelen erbjuder 
ett brett serviceutbud och i Gottsunda centrum 
finns det mesta som behövs i vardagen. Det finns 
även ett aktivt kulturliv olika flera olika fritids- och 
idrottsaktiviteter (Uppsala kommun 2015).

Stadsdelen växte som tidigare nämnts fram 
under 1970- och 80-talet och karaktäriseras som 
ett typiskt miljonprogramsområde. Ända sedan 
området grundades har det pågått en rasifiering 
(Molina, 2006:219). Rasifiering innebär att individer 
med olika bakgrund, erfarenheter och åsikter 
kategoriseras eller anses tillhöra en viss grupp utifrån 
föreställningar som kan vara baserade på exempelvis 
hudfärg och hårfärg, kultur eller religion (Nationella 
sekretariatet för genusforskning, 2016). Irene Molina 
(2006:219) beskriver hur rasifieringsprocessen 
i Gottsunda har skett genom bostadspolitik, 
stigmatisering, invandringspolitik och förändringar i 
välfärdsprogrammet under 1900-talet.

4.3 planeringsförutsättningar
Området kom som många andra 
miljonprogramsområden att karaktäriseras 
som en invandrartät förort, ett område som var 
problemfyllt och utsatt för kriminalitet. Gottsundas 
strategiska läge gentemot innerstaden innebar att 
kommunen tog marken i utkanten av Gottsunda 
för att möjliggöra för egnahembyggandet. Den 
främsta anledningen till detta beskrivs som den tungt 
belastade bostadsmarknaden och brist på mark, men 
en annan underliggande faktor beskrivs också som 
ett försök till att försvenska området och dölja de 
objektifierade invandrarna (Molin, 2006:219).
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Diagram 1: svensk & utländsk bakgrund inom Uppsala och 

Gottsundaområdet, (Uppsala kommun 2018: 67)
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Ungefär 60 procent av befolkningen i Gottsunda 
har utländsk bakgrund, vilket är en hög siffra i 
jämförelse med snittet för hela kommunen som 
ligger på 25 procent. Området har en stor mångfald 
bland invånarna där det finns fler än 100 olika 
nationaliteter. Men det går även i denna statistik 
att avläsa segregationen inom området. Andelen 
med svensk och utländskt bakgrund skiljer sig 
markant inom Gottsunda. Exempelvis har enbart 
en av sju utländsk bakgrund vid ett villaområde vid 
Störvägen medan den motsatta situationen där det 
enbart är en av sju med svensk bakgrund som bor 
vid Bandstolsvägen (Uppsala kommun 2018: 67). 
Kommunen har haft olika dialoger med boende i 
Gottsunda och trots den inbördes segregationen 
uppfattar kommunen en genuin stolthet bland 
de boende. Många boende anser att mångfalden, 
skolorna, kulturlivet och naturområdet är något 
som bör värnas om och bevaras (Uppsala kommun 
2018: 19). Båda de positiva och negativa sociala 
uppfattningarna om Gottsunda bör beaktas i 
framtiden och balanseras mot varandra.
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De centrala delarna av området präglas av låga 
utbildningsnivåer och inkomster och det finns en hög 
utsatthet bland de boende då det i stor utsträckning 
är trångbott, fattigt och utsatt för kriminalitet 
(Uppsala kommun 2018: 20). De socioekonomiska 
klyftorna som finns mellan hyresrättsområden och 
bostadsrättområden har vuxit fram under en längre 
tid och har satt tydliga avtryck i området. Gottsunda 
är även utpekat av Polisens Nationella Operativa 
avdelning (NOA) som ett ”särskilt utsatt område” 
vilket karaktäriseras av en allmän obenägenhet att 
delta i rättsprocessen där det sker systematiska hot 
och våldshandlingar mot vittnen (Uppsala kommun 
2018: 20).
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Diagram 2: sysselsättning 20-64 år,  (Uppsala kommun 2018: 67). Diagram 3: utbildningsnivå 20-64 år, (Uppsala kommun 

2018: 68).
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De områden som präglas av hyresrätter består till 
största delen av en blandning av stora skivhus mellan 
sju och åtta våningar samt lamellhus i olika former 
som är uppförda i mellan två och fem våningar. 
Bostadsrätterna består av radhus i olika former 
samt lamellhus och punkthus som är uppförda i 
fem våningar. Bebyggelsen som är markerad som 
äganderätt består enbart av fristående villor.  

Gottsunda-området beskrivs av kommunen som 
ett segregerat område gentemot staden, men också 
invändigt. Med detta menar kommunen att olika 
delar av Gottsunda skiljer sig markant från varandra 
och sammankopplingen mellan dessa områden är i 
många fall bristfällig (Uppsala kommun 2018: 20). I 
området finns det en blandning av upplåtelseformer, 
där ungefär två tredjedelar är hyresrätter som till 
största delen är lokaliserade i de centrala delarna 
medan utkanterna av Gottsunda främst består av 
äganderätter (Uppsala kommun 2018: 68). En karta 
som visar hur områdena i Gottsunda består av 
hyresrätter och äganderätter bygger upp en tydligare 
bild av hur segregeringen inom området ser ut. 
Bebyggelsens utformning skiljer sig markant mellan 
de olika områden som finns i uppsala.  
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Diagram 4: upplåtelseformer, (Uppsala kommun 2018: 69) Diagram 5: fördelning av upplåtelseformer

(Uppsala kommun 2018: 69). 
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4.4 kommunala styrdokument 
Området Gottsunda pekas tillsammans 
med Ultuna ut som en stadsnod i Uppsala 
översiktsplan. Området innefattar Gottsunda 
centrum, campusområdet tillhörande 
Lantbruksuniversitetet och den nära 
omgivningen. Detta är tänkt att förbindas 
som en gemensam stadsnod där de båda 
områdena kan stärka varandra. Gottsundas 
starka sida anses vara utbudet av service, 
kultur och handel medan Ultunas fördel är 
sammandragningen av nationella forsknings- och 
undervisningsverksamheter. Båda dessa områden 
föreslås enligt översiktsplanen utvecklas med 
bostäder, verksamheter och andra funktioner 
för att komplettera och förstärka varandra. 
Detta beskrivs som det mest essentiella när det 
kommer till utvecklingen av områdena men 
även den största utmaningen. Tanken är att de 
båda områden ska upplevas som ett gemensamt 
område, vilket innebär att både fysiska och sociala 
barriärer behöver upplösas (Uppsala kommun, 
2016:57).

Vidare har även Uppsala kommun tagit fram ett 
planprogram för hur utvecklingen av Gottsunda/
Valsätra och Ultuna kan ske. Detta program är i 
skrivande stund enbart en samrådshandling och 
har därmed inte vunnit laga kraft. Dokumentet 
beskriver ändå väl kommunens vision för 
Gottsunda och presenterar mycket viktig statistik 
och information om området. Gottsunda föreslås 
utvecklas med fem till sju tusen nya bostäder 
fram till 2050 och ska samtidigt utvecklas med 
service, handel, arbetsplatser och offentliga rum. 
Den främsta utvecklingen föreslås utefter ett nytt 
stråk längs med Hugo Alfvéns väg, Gottsunda 
centrum och Gottsunda allé där det även 
planeras förbättrade kommunikationer genom en 
utveckling av spårvagnstrafik (Uppsala kommun 

2018:26). Utvecklingen utifrån planförslaget 
stämmer väl överens med kommunens översiktsplan 
som belyser området som en ny stadsnod 
tillsammans med Ultuna (Uppsala kommun 
2016:57).

Planprogrammet innebär en spårvägsutveckling 
mellan Gottsunda, Ultuna och Bergsbrunna 
för att skapa förbättrade och mer hållbara 
kommunikationer. Bergsbrunna ska utvecklas 
med en ny tågstation som möjliggör för snabba 
transporter till Uppsala, Arlanda och Stockholm. 
Detta innebär att kommunikationerna från 
Gottsunda blir snabbare och får en större räckvidd 
och starkare kopplingar till en större arbetsmarknad 
för de boende (Uppsala kommun 2018, 23).
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Observationsschemat som gjordes för att genomföra 
observationerna av platsen är uppdelad i två delar, 
en för varje delområde, Gottsunda centrum och 
stråket längs med Hugo Alvéns väg. Observationerna 
är gjorda under en vardag på förmiddagen vilket 
bör tas i beaktning, framförallt gällande frågan om 
utnyttjandegrad eftersom observationerna är gjorda 
under vanliga arbetstider. Denna del av fallstudien 
syftar till att redogöra för och förklara dessa 
scheman.

4.5 resultat av strukturerade 
      observationer 4.5.1 gottsunda centrum

Skivhus

Lamellhus

Radhus

Punkthus

skivhus

lamellhus

punkthus

radhus

Illustration 6: illustration över bebyggelsen inom Gottsunda centrum.

Hugo Alvéns Väg

Bebyggelsen i Centrum består av en blandning av 
bostäder, verksamheter och handel. Bostäderna i 
Gottsunda centrum är beläget i nära anslutning till 
gallerian där majoriteten av handeln är lokaliserad. 
Bostäderna består till största delen av lamellhus 
som är uppförda i mellan två och fyra våningar 
men även av radhus och skivhus. Det finns ungefär 
sju skivhus vilka är lokaliserade både nordväst och 
nordöst om centrum. Det finns cirka tolv radhus 
omkring centrum som är lokaliserade sydväst och 
sydöst om gallerian. Den övriga bostadsbebyggelsen 
kring centrum består av ungefär tjugofem lamellhus 
som är utspridda i alla väderstreck kring centrum. 
Det finns även åtta nybyggda punkthus öster om 
gallerian. All bostadsbebyggelse har en god fysisk 
tillgänglighet, vilket innebär att det inte finns några 
stora hinder för människor att fysiskt röra sig till 
dessa byggnader. När observationerna genomfördes 
fanns det även en del människor som rörde sig på 
platsen vilket resulterat i att utnyttjandegraden i 
observationsschemat anses vara medelmåttig.

N
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Den största delen av handeln bedrivs i gallerian 
som omges av stora parkeringsytor. På andra sidan 
av den västra parkeringen finns även en byggnad 
där Uppsala kommuns fastighetsaktiebolag har 
kontor. Under observationerna upptäcktes även 
vissa kontorslokaler inne i gallerian. Dessa kontor 
har idag en god fysisk tillgänglighet då det inte finns 
några fysiska barriärer som hindrar någon människa 
att ta sig till dessa. Under observationen var det få 
människor som rörde sig till och från kontoren, detta 
kan dock vara missvisande då lokalerna kan nyttjas 
till större grad invändigt. Omkring gallerian finns 
även verksamheter, exempelvis finns en skola norr 
om centrum och en simhall i direkt anslutning till 
gallerian. Inom detta område har även platsens alla 
aktiviteter samlats. 

Detta gör att det finns en ständig rörelse inom 
centrumområdet eftersom bland annat skolor och 
simhallen ligger längst med samma gatustråk genom 
centrum. Samtliga platser är tillgängliga för alla 
boende i Gottsunda. Inom centrum finns även ett 
relativt nytt torg som idag är svårdefinierat då det 
ligger i direkt anslutning till parkeringsplatsen. Detta 
gör att den asfalterade torgytan flyter samman med 
parkeringsområdet och att många människor enbart 
passerar torget, vilket resulterar i att torget inte 
utnyttjas fullt ut.

Förskola

Grundskola

Vårdboende

Gottsunda kyrka

Gottsunda Centrum

Bibliotek

Simhall

Idrottsanläggning

Uppsala kommun

Torg

förskola

grundskola

vårdboende

gottsunda kyrka

gottsunda centrum

biblotek

simhall

idrottsanläggning

uppsala kommun

torg

Illustration 7: illustration över olika aktiviteter och verksamheter inom Gottsunda centrum. 
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Inom affärsområdet i Gottsunda centrum finns 
idag brist på grönytor och parker, där större delar 
av ytorna består av parkeringsplatser och övriga 
asfalterade ytor. Den grönska som finns är i form av 
mindre planteringar utanför centrumbebyggelsen. 
I utkanten av centrum i anslutning med 
bostadsbebyggelsen ökar mängden grönska i form 
av innergårdar och övriga öppna gröna ytor som 
är belägna mellan de olika bostadsområdena. 
Lamellhusen, radhusen och punkthusen har 
tydliga gröna gårdar medan skivhusen som ligger 
i nära anslutning till Hugo Alfvéns vägen saknar 
gårdsbildning. 

Nordväst om Gottsunda centrum finns ett mindre 
område i en sluttning med tätare vegetation och en 
mindre bergvägg. Dessa förhållanden gör att området 
idag är otillgängligt för människor eftersom det kan 
vara fysiskt svårt att ta sig till platsen. Liknande gäller 
de områden som ligger öster om centrum närmare 
Hugo Alfvéns väg. Under observationen rörde sig 
inga människor på denna plats.

Grönområde

Tätare vegetation

grönområde

tätare vegetation

Illustration 8: illustration över grönområden inom Gottsunda centrum.

Hugo Alvéns Väg

N
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Bostäderna i de nordligare delarna är väl skyddade 
från vägen av ett skogsparti. Bostadsbebyggelsen 
är fysiskt sett tillgängligt för människor då det inte 
finns några speciella hinder i topografin som gör 
bostadsområden svåråtkomliga. Längs med hela 
Hugo Alfvéns väg finns även en gång- och cykelväg 
som möjliggör för mjuka trafikanter att ta sig fram. 
Ytorna kring bostäderna utnyttjas av de boende, 
och under observationerna rörde sig en handfull 
människor sig omkring bland bebyggelsen.

Bebyggelsen längst med Hugo Alfvéns väg, som 
är infarten till Gottsunda, består framför allt av 
olika bostadshus. Bostäderna är fördelade mellan 
olika hustyper där det är skivhusen som utgör 
bebyggelsen intill de södra delarna av Hugo Alfvéns 
väg. Skivhusen är uppförda i åtta våningar och går 
i färgerna grått och brunt. Bakom skivhusen består 
sedan bebyggelsen av lamellhus i tre våningar i rött 
tegel. Bebyggelsen vid de norra delarna av vägen 
skiljer sig från strukturen kring skivhusen. Här 
består istället bebyggelsen på den västra sidan av 
fristående villor och den östra sidan av en blandning 
av punkthus och lamellhus i fem våningar som är 
uppförda i rött tegel. 

4.5.2 hugo alfvéns väg

Skivhus

Lamellhus

Radhus

Villor

Punkthus

villor

radhus

punkthus

lamellhus

skivhus

Illustration 9: illustration över bebyggelsen längs med Hugo Alfvéns väg.

Hugo Alfvéns Väg
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Inom området finns viss handel som består av bland 
annat en pizzeria och en bensinmack, som utnyttjas 
av de boende inom Gottsunda. Inom de södra 
delarna av Gottsunda finns det ett fåtal verksamheter 
i form utav föreningar, Gottsunda mammor & 
papporna, som är en förening som arbetar för 
att motverka otrygghet inom området, förskolor 
och en grundskola samt ett vårdboende. Handel 
och verksamheter inom området har alla en god 
fysisk tillgänglighet dit människor kan ta sig. Dessa 
utnyttjas dock i olika hög grad, kring pizzerian och 
macken rörde det sig lite människor som använde sig 
av dessa anläggningar medan förskolorna bestod av 
mer liv och rörelse.

Till skillnad från centrum har området vi Hugo 
Alfvéns väg större tillgångar på grönska. Den lägre 
bebyggelsen är utformad med mindre till större 
innergårdar, där innergårdarna till största del 
består av öppna gröna rum. Statusen och kvaliteten 
på innergårdarna inom områdena är varierande. 
Skivhusen har inte några egna gårdar och de 
grönytor som finns har ingen specifik användning. 
Det finns även grönska i form av ett mindre 
skogsområde i både de nordöstra och nordvästra 
delarna där den västra skogen har ett genomgående 
gångstråk. I den södra delen finns även en park, Lina 
Sandells park, som idag håller på att utvecklas till en 
aktivitetspark.
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Grundskola
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Illustration 10: illustration över olika aktiviteter och verksamheter 

längs med Hugo Alfvéns väg.

Illustration 11: illustration över grönområden längs Hugo 

Alfvéns väg.

grönområd

Hugo Alfvéns Väg

Gottsunda 

centrum

Lina Sandells park

tätare vegetation

Hugo Alfvéns Väg

N

N



kapitel 5 
 planförslag



39

Strategin om funktionsblandning och förtätning 
grundar sig till stor del på forskningsöversikten där 
begreppen benämns frekvent som en viktig aspekt 
för att uppnå social hållbarhet (Legeby 2013:33,112, 
322). Vid framtagandet av gestaltningsförslagen i 
Gottsunda innebär strategin att bostäder, service 
och andra funktioner ska blandas tillsammans med 
korta avstånd för att främja människan. Förtätningen 
innebär att fortsätta exploatera redan bebyggda 
områden i Gottsunda för att bygga samman 
områden, vilken kan komma att innebära att vissa 
parkeringshus och dylikt behöver rivas. Kritiken som 
har funnits mot funktionsblandning och förtätning 
har varit att resultatet ofta blir höga betonghus och 
asfalterade ytor på bekostnad av grönytor (Boverket 
2017). Därav är en viktig aspekt inom denna strategi 
är att ha grön- och rekreationsområden i åtanke och 
möjliggöra för korta avstånd till dessa. Ny bebyggelse 
ska även i stor mån anpassas till det befintliga med en 
bred variation på utformning, storlek och material.

5.2 strategier

5.1 introduktion
Utifrån forskningsöversikten och fallstudien har 
strategier och gestaltningsprinciper för studien 
kunnat framställas. Detta kapitel inleds med en 
redogörelse för strategierna som arbetats fram och 
därefter presenteras planförslaget. Planförslaget 
har arbetats fram utifrån strategierna och i denna 
del redogörs hur strategierna tillämpas i den fysiska 
miljön.

5.2.1 funktionsblandning & förtätning

Strategin om offentliga platser utgår framförallt 
från Jan Gehls och Katarina Nylunds texter. Gehl 
menar att de offentliga platserna i staden, vilka 
utgörs av gator, torg och parker, är av stor vikt för 
utvecklingen av den sociala hållbarheten (Gehl 2010: 
IX). Offentliga platser kommer att tillämpas som en 
strategi inom Gottsunda för att främja den sociala 
hållbarheten. Detta görs genom att bilda torg och 
utveckla gaturum för att skapa mötesplatser i en 
skala som möjliggör för människor att delta i sociala 
interaktioner med varandra. Här menar Gehl (2011: 
65) att det är viktigt att förstå människans fysiska 
förutsättningar. Ett konkret mål med denna strategi 
är därav att inte skapa offentliga rum i en större skala 
än 30 x 30 meter.
En annan viktig aspekt i Gottsunda centrum är hur 
de offentliga rummen kan möjliggöra för sociala 
möten. Som Nylund (2007:10) beskriver så kan dessa 
bjuda in till mer gränsöverskridande möten samtidigt 
som de kan exkludera vissa grupper. Därav är det 
viktigt att centrumet utvecklas för att kunna bevara 
den rörelse och mångfald som idag finns samtidigt 
som den utvecklas för att skapa nya miljöer som 
tillåter fler människor att vistas kring centrum.

5.2.2 offentliga platser
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5.2.3 aktivering 5.2.4 inklusion

Inklusion som strategi hör starkt samman med 
offentliga rum och aktivering då den främst 
handlar om att skapa ytor för att främja det sociala 
livet genom att bibehålla och stärka mångfalden 
i Gottsunda. Denna strategi berör till det stora 
delar det som Gehl (2010:6) beskriver som att ge 
människor utrymme i staden och planeringen. 
Habermas (1984:153) beskriver också hur inklusion 
kan handla om att ha en god kombination av 
privata och offentliga sfärer där kopplingen 
mellan dem ska kännas trygg för alla människor 
att röra sig mellan. Strategin handlar också om att 
inkludera alla individers behov och önskemål så 
gott det går, och inte enbart fokusera på en grupp. 
I Gottsunda är exempelvis flera olika grupper av 
människor representerade, detta gäller både ålder, 
socioekonomiska förutsättningar och bakgrund 
men även mycket mer. Gehl (2011:55) beskriver 
hur tydliga indelningar och strukturerad bebyggelse 
underlättar för sociala processer. Detta klargör för 
individer vilka ytor som är privata, halvprivata, 
halvoffentliga och offentliga ytorna som uppstår 
mellan bebyggelsen, vilket innebär att de kan 
förstå till vilka ytor som de kan röra sig inom. 
När människor förstår hur en yta används och av 
vilka blir ytorna mer använda, men samtidigt är 
det också viktigt med övergångar mellan de olika 
offentlighetsgraderna så att de inte förhindrar 
förbindelser till omvärlden (Gehl 2011: 55, 58-
59). Med hänsyn till detta innebär strategin om 
inklusion även att skapa platser där det är tydligt 
vilken offentlighetsgrad de har samt möjliggöra för 
övergångar mellan dem.

Strategin aktivering utgår från att skapa en stadsdel 
där flera människor kan och vill röra sig genom 
att utnyttja de offentliga rummen. Jan Gehl menar 
att det är genom kortare avstånd som människor 
bjuds in till att röra sig och delta i aktiviteter i de 
offentliga rummen eftersom det blir enkelt för 
mjuka trafikanter att röra sig. Gehl menar även att 
trygghet går hand i hand med begreppet aktivering 
då fler människor på en plats bidrar med en ökad 
trygghetskänsla (Gehl, 2010: 6). Strategin om 
aktivering innebär till största delen om att möjliggöra 
för olika sociala aktiviteter i de offentliga rummen 
men handlar även om att skapa korta distanser för 
mjuka trafikanter. Detta möjliggör för människor 
att enkelt röra sig mellan hemmet, service och olika 
aktiviteter i de offentliga rummen vilket främjar 
sociala interaktioner och aktiviteter i staden. 
Därav kommer fokus ligga på erbjuda de mjuka 
trafikanterna möjligheter att röra sig i stadsdelen 
där de motordrivna fordonen får komma i andra 
hand. Gehl (2011: 77) menar att en stad med 
långsam trafik innebär mer livliga och aktiva städer 
där livet på gatorna ska prioriteras för människan. 
Därav blir även en viktig aspekt i Gottsunda att 
arbeta med hastighetsdämpande åtgärder längs 
med infarten Hugo Alfvéns väg. András Várhelyi 
beskriver att en önskvärd hastighet på en lokalgata 
ligger mellan 50 km/h och 30 km/h där en smalare 
gata möjliggör för lägre hastigheter. De vanligaste 
hastighetsdämpande åtgärderna beskriver Várhelyi 
som portar, sidoförskjutningar, avsmalningar, 
upphöjningar och mindre cirkulationsplatser 
(Várhelyi 2010: 348). Gehl (2010:6) trycker även på 
vikten av välutvecklade offentliga platser med stor 
bredd på urbana funktioner. De offentliga rummen 
ska därmed vara utformade med en stor bredd 
av service och funktioner. Detta ska åstadkommas 
genom en funktionsblandad bebyggelse med varierat 
utseende samt ett brett utbud av handel, idrott, 
kultur.
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5.2.5 grönytor

Strategin om grönytor innebär att ny gestaltning 
inom Gottsunda ska utformas med grön- och 
rekreationsytor i beaktning. Vid förtätning och 
funktionsblandning tenderar grönytor att tas i 
anspråk (Boverket 2017), och därav blir strategin 
viktig för Gottsunda. I Gottsunda är det viktigt att 
skapa och bevara grönområden som invånarna 
kan använda för rekreation och motion. Strategin 
innebär därav vissa konkreta åtgärder för att skapa 
och bevara dessa. Exempelvis bör de befintliga 
parker som idag finns bevaras och möjligen 
förstärkas. De områden som kan komma att tas i 
anspråk för exploatering bör vara grönområden 
som inte nyttjas fullt ut av invånarna, där den nya 
exploatering kan möjliggöra för grönytor som kan 
nyttjas till en större grad.

5.2.6 bebyggelsestruktur och bestånd

Bebyggelsen struktur har i sig inte den största 
effekten på hållbar utveckling, utan det handlar oftast 
mer om sambanden mellan bostäder, verksamheter 
och aktiviteter och hur de förhåller sig till varandra 
(Berntsson 2002:191). Strategin om hur bebyggelsen 
ska utvecklas inom området handlar därav mycket 
om att tillgodose de övriga strategierna genom 
byggnader. Exempelvis ska bebyggelsen möjliggöra 
för en funktionsblandad utveckling samtidigt som 
den möjliggör för en förtätning där gröna ytor ändå 
bevaras och/eller utvecklas. Det är byggnaderna 
som ramar in och skapar flertalet offentliga rum 
i Gottsunda, och där av har bebyggelse anpassats 
utifrån strategin om offentliga rum, som innebär att 
dessa inte får utformas i en större skala än 30 x 30 
meter.

Bebyggelsen inom Gottsunda ska även utvecklas för 
att bidra till att skapa mer aktiva och inkluderande 
platser. Några principer för att arbeta med detta 
handlar bland annat om att bebyggelsen ska skapa 
rum där det tydligt ska gå att avläsa för människor 

vilken offentlighetsgrad platsen har. En annan 
princip är att bebyggelsen ska möjliggöra för att 
skapa siktlinjer i stadsdelen för att underlätta för 
orienteringen. En tydlig uppfattning om ett rums 
användning samt en bebyggelsestruktur som 
underlättar för människans lokalisering bidrar till 
att öka den upplevda tryggheten av en plats samt 
bidrar till att göra den mer aktiv (Gehl, 2011:55, 
58-59).  Principerna för bebyggelsens utformning 
handlar om att anpassa byggnader efter platsen och 
inte skapa allt för repetitiva mönster i strukturen. 
Den huvudsakliga strukturen för området är öppna 
kvarter där byggnaderna ska variera i utformning 
och storlek för att skapa en större bredd av arkitektur 
och rumsligheter.
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Den gestaltande delen av studien är fördelad mellan 
Malin Jaans och Selma Ogden samtidigt som 
planförslaget också är uppdelat i tre olika skalor. Den 
övergripande skalan är gemensam mellan Malin 
och Selma där den övergripande utvecklingen för 
området tagits fram. Denna skala visar hur de olika 
delområdena förhåller sig till varandra och pekar ut 
områden som antigen är möjliga för exploatering 
eller grönområden. Nästa skala går in på de två 
delområdena där Malin ansvarar för planförslaget 
längs med Hugo Alvéns väg och Selma ansvarar 
för utvecklingen kring Gottsunda Centrum. Denna 
skala redogör mer ingående för bebyggelsestruktur, 
gatunät och grönområden. Den tredje skalan utgår 
från de två delområdena och går in djupare på tre 
specifika delar inom varje område.

5.3 planförslag
Den övergripande utvecklingen av Gottsunda har 
i studien koncentrerats kring stråket längs med 
Hugo Alvéns väg mot Centrum och sedan vidare 
mot Ultuna. Kartan visar vilka områden som enligt 
planförslaget ska bebyggas och vilka områden 
som ska bevaras som grönytor. Den övergripande 
utvecklingen visar hur de olika delområdena 
förhåller sig till varandra där det är viktigt att 
visa hur stråket längs med Hugo Alfvéns väg är 
samman med Gottsunda centrum och hur dessa ska 
kopplas tydligare med varandra. Totalt möjliggör 
planförslaget för ungefär 1800 nya bostäder och  
28 000 kvadratmeter för handel och kontor. Vidare 
kommer nästa skala redogöra tydligare för hur 
utvecklingen inom varje delområde sker. 

5.3.1 övergripande skala

Södra Gottsunda

Up
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Illustration 12: illustration som visar utvecklingsområden inom planförlaget för ny bebyggelse och bevarande av grönytor.
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5.3.2 gottsunda centrum

Skala 1:5000

Teckenförklaring

Grönytor

Tätare vegetation

Ytor för motordrivna fordon

Ytor för mjuka trafikanter

Ny bebyggelse

Befintlig bebyggelse

Ny bebyggelse med genomgång

Befintliga servicebyggnader

Ny centrumbebyggelse

Illustration 13: planförslag över Gottsunda centrum i skala 1:5000 (A4), planen visar även 

tre utvalda områden för mer djupgående planförslag. 
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YTOR FÖR MOTORDRIVNA FORDON
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NY CENTRUMBEBYGGELSE

NY BEBYGGELSE

NY BEBYGGELSE MED GENOMGÅNG

BEFINTLIG BEBYGGELSE

BEFINTLIG SERVICEBEBYGGELSE

Planförslaget för Gottsunda Centrum innebär att 
området kommer genomgå en större förändring 
då det idag kännetecknas av ett köpcentrum 
och två större parkeringar. Idag utnyttjas inte 
parkeringsplatserna fullt ut och därav kommer ytan 
bebyggas med funktionsblandad bebyggelse som 
möjliggör för detaljhandel, kontorsverksamheter 
och bostäder. Handeln koncentreras till en 
nytt byggnadskomplex väster om det befintliga 
köpcentrumet. Norr och väster om köpcentrumet 
kommer även byggnader med kontor och bostäder 
att uppföras. Övrig bebyggelse innebär främst nya 
bostäder i anslutning till befintliga bostadsområden. 
Totalt kommer fyra nya bostadsområden att 

N

1

2

3

uppföras två i nordväst och två öster om centrum. 
Bostadsområde ”3” föreslås för att koppla samman 
med bebyggelse som ligger utanför planförslaget, 
för att och länka samman Gottsunda centrum 
med Ultunaområdet. Planförslaget föreslår en 
bebyggelse som varierar mellan tre och fem våningar 
vilka genererar ungefär 800 ny bostäder, varav 
400 kommer vara belägna norr om centrum, 300 
bostäder öster om centrum och cirka 100 bostäder 
inom centrumområdet. Inom den nya bebyggelsen 
norr om köpcentrumet kommer en nya förskola 
att uppföras på två våningar, med plats för 100 
barn. I samma bebyggelsekomplex kommer också 
ett vårdboende att uppföras med plats för 25 
boenden. Förslaget innebär även en utveckling av 
handel och kontor och möjliggör för cirka 20 000 
kvadratmeter handel och 5 000 kvadratmeter till 
kontorsverksamheter.
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Utvecklingsförslaget över Gottsunda centrum har 
utefter strategin Funktionsblandning & Förtätning 
försetts med ett nytt köpcentrum, kontorsbyggnader, 
verksamhetslokaler, grönytor, bostäder, förskola 
och vårdboende. Området kommer genomgå en 
större omvandling då den nya bebyggelsen kommer 
att uppföras på det som idag är parkeringsplatser. 
Parkeringsplatserna kommer försvinna helt för att 
ge möjlighet till att utveckla ett centrumområde med 
flera byggnader i varierande storlekar.

funktionsblandning & förtätning

I anslutning till det befintliga och det nya köpcentret 
kommer bebyggelse med blandade funktioner 
uppföras, där bottenplan kommer nyttjas för 
detaljhandel varav andra våningsplanet kommer 
vara reserverat för kontorsverksamhet. De översta 
våningsplanen kommer sedan användas för bostäder. 
Detta för att skapa en blandning av funktioner inom 
centrum för att ge Gottsundas invånare kortare 
avstånd mellan olika aktiviteter.

Skala 1:5000
Ytor för motordrivna fordon

Ytor för mjuka trafikanter

Ny centrumbebyggelse

FÖRSKOLA OCH VÅRDBOENDE

BYEBYGGELSE MED BLANDAD FUNKTION

NY CENTRUMBEBYGGELSE Illustration 14: illustration som visar funktionsanvädningen av den nya 

bebyggelsen inom Gottsunda Centrum i skala 1:5000 (A4)

N
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Planförslaget visar en bebyggelsestruktur som är 
utformad för att skapa flera mindre rum inom 
centrumområdet. Dessa rum skapas genom att 
bebyggelsen utformas i varierande storlek och form. 
Bebyggelsen kommer sedan placeras för att skapa 
rum i mänsklig skala där planförslaget utgått från Jan 
Gehl studie och anpassats efter måttet 30 x 30 meter 
eftersom  det är inom detta som sociala interaktioner 
gynnas (Gehl 2011:65). Måttet kommer appliceras på 
samtliga rumsligheter vilket berör innergårdar, torg 
och övriga mötesplatser inom Gottsunda Centrum. 
Idag finns det en brist på mindre offentliga rum inom 
centrum då den befintliga bebyggelsen är i mycket 

offentliga platser

stor skala vilket Gehl menar skapar miljöer i en 
skala som är för stora för att en människa ska kunna 
hantera och utnyttja rummen. För att skapa flera
offentliga rum inom centrum kommer därav det nya 
köpcentret bestå av fyra separata komponenter som 
sammankopplas med ett glastak. Detta för att skapa 
rum inom köpcentret som möjliggör för människor 
att enkelt röra sig mellan de olika byggnaderna. 
Mellanrummen mellan byggnaderna i det nya 
köpcentret möjliggör för människor att enkelt röra 
sig genom detta från alla väderstreck.

Skala 1:5000

MÖTESPLATSER/ OFFENTLIGA RUM

KOPPLINGAR
Illustration 15: illustration som visar offentliga platser inom Gottsunda 

Centrum i skala 1:5000 (A4)

N
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Strategin Aktivering innebär att skapa rörelse 
inom Gottsunda centrum och främja en aktivare 
miljö. Gehl beskriver vikten av att skapa rum i 
samhället som stimulerar sociala interaktioner 
mellan människor. Detta menar Gehl kan uppnås 
genom att rummen inkluderar människan samt att 
rummet innehåller någon form av aktivitet (Gehl 
2010:6). De offentliga rummen inom planförslaget 
kommer därmed att vara sammankopplade genom 
att öppningarna i bebyggelsen har anpassats till 
varandra för att människor enkelt ska kunna förflytta 
sig mellan rummen. Idag består större delar av 
centrum av parkeringsplatser, dessa ska tas bort 
och placeras under bebyggelsen. Detta kommer i 
sin tur bidra till ett bilfritt centrum där de mjuka 
trafikanterna ges större fokus och kan röra sig mer 
fritt i området. Rumsligheterna och det bilfria 
centrumet möjliggör för att människor ska vilja röra 
sig genom och till Gottsunda Centrum, vilket bidrar 
till en ökad aktivering och rörelse inom området. 
Gehl (2011:75) tar upp att ett rum utan rörelse 
leder till en ond cirkel där människor inte känner 
sig bekväma att genomföra aktiviteter. Att dra 
gångvägarna genom olika mindre rum kommer kan 
möjliggöra till en positiv effekt där fler människor 
rör sig inom området vilket bidrar till att flera väljer 
att utnyttja de offentliga rummen. De rumsligheter 
som skapas enligt planförslaget är flera mindre 
torgbilningar som möjliggör för att olika aktiviteter 
under olika tider kan ske i rummen som exempelvis 
torghandel och konstutställningar.

aktivering

Strategin har applicerats på planområdet genom 
att placera bebyggelse som möjliggör för människor 
att röra sig genom och inom centrum-, kontors- och 
bostadsområden i alla väderstreck. Som Gehl (2011: 
6) beskriver så finns det ett starkt samband mellan 
inklusion och offentliga rum och aktivering, då det 
handlar om att skapa rum som främjar socialt liv.

För att möjliggöra för att alla människor inom 
Gottsunda ska kunna utnyttja de offentliga platserna 
har bebyggelsen försetts med flera entéer i olika 
väderstreck. Detta möjliggör att människor från alla 
delar av Gottsunda enkelt kan röra sig till och från 
de offentliga rummen i centrum. För att öka rörelsen 
genom de offentliga rummen möjliggör planen för 
genomgående gångstråk från centrum och ut till 
bostadsområdena.

Inom planområdet kommer den nya bebyggelsen 
skapa tydliga rumsindelningar. Dessa rum kommer 
i sin tur skapa privata, halvprivata och offentliga 
rum. Rummen är strukturerade så att det kan 
finnas flera mindre rum inom det större rummet. 
Detta möjliggör för en blandning av offentliga, 
halvoffentliga och privata rum i nära anslutning till 
varandra. Ett exempel på detta är gårdarna inom 
bostadsområdena som kan innehålla en lekplats 
eller mindre samlingsplats som hör till innergården 
samtidigt som den också bjuder in för allmänheten.

inklusion
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Centrumområdet består idag av framförallt 
asfalterade ytor. Då övriga Gottsunda har en stor 
tillgång på grönska är det något som ska införas 
i planförslaget. Inom de offentliga platserna ska 
planteringar anläggas som anpassas efter rummets 
storlek och form. För att förtydliga stråket in till 
centrum ska en trädallé uppföras genom gångstråket 
mellan de två köpcentren. Den grönskan som finns 
där den nya bostadsbebyggelsen föreslås uppföras 

grönytor

Illustration 16: illustration som visar grönstrukturen i Gottsunda centrum,  

skala 1:5000 (A4).

ska bevaras och utvecklas för att göra den mer 
tillgänglig för invånarna. Nya bostadsområden 
kommer utformas med gröna innergårdar som 
består av planteringar, lekplatser samt öppna gröna 
ytor. Gårdarna kommer utformas så att det binder 
samman med de närliggande områdena genom 
att gårdarnas gångvägar kopplas samman med 
genomgående gångstråk.

Skala 1:5000
Grönområde

Tätare vegetation

GRÖNOMRÅDE

TÄTARE VEGETATION

N
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Bebyggelseutvecklingen i området kring Gottsunda 
centrum består av kombination utav bostäder, 
förskola, vårdboende, handel och kontor. Planen 
innebär fyra nya bostadsområden norr och öster om 
Centrum, vilka kommer förses med öppna gårdar 
som bjuder in allmänheten. Bostadsbebyggelsen 
består av lamellhus i tre till fem våningar som 
kommer variera i storlek och utformning. 
Bebyggelsen i centrum består av en funktionsblandad 
bebyggelse som erbjuder handel, bostäder och 

bebyggelsestruktur & bestånd

kontor. Här har huskropparna anpassats för att 
möjliggöra för entréer till centrum från olika 
riktningar, vilket syftar till att motverka baksidor. 
Bebyggelsen i centrum består av fristående lamellhus 
i varierande storlekar och utformning, men även av 
ett nytt köpcentrum. All ny bebyggelse har i största 
möjliga mån anpassats efter väderstrecken, där 
byggnader är lägre i söder för att möjliggöra för 
ljusinsläpp.

Illustration 17: modell över hur bebyggelsen går från tvådimensionell till tredimensionell som visar hur bebyggelsen 

inom ett kvarter varierar i storlek.
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område 1
Planen visar ett kvarter inom centrumområdet 
som ligger i nära anslutning till det befintliga 
köpcentret. Söder om Hugo Alfvéns vägen föreslås 
en bebyggelse i varierande våningsantal med 
blandade funktioner inom varje huskomplex. Den 
multifunktionella bebyggelsen kommer i bottenplan 
att bestå av detaljhandel, andra våningsplanet är 
kontor och de övre våningsplanen är bostäder. Norr 
om Hugo Alfvéns väg föreslås bostäder uppföras 
där bebyggelsen runt cirkulationsplatsen kommer  
anpassas för att skapa siktlinjer in och ut från 
centrum.

5.3.3 djupgående planförslag:
        gottsunda centrum

Inom planen går fyra rum att urskilja som avgränsas 
av bebyggelsen och planteringar. Rummet kommer 
kunna nyttjas av både allmänheten och de som 
jobbar och bor i byggnaderna, vilket möjliggör 
för möten mellan olika människor. De offentliga 
platserna kommer variera i användning då de kan 
nyttjas för både torghandel, utställningar med mera.
Inom området går det att urskilja en trädallé som 
går genom den äldre centrumbebyggelsen och 
den nya, vars funktion är att skapa siktlinjer från 
cirkulationsplatsen och söderut. 

Illustration 18: illustration som visar norra delen av centrum området, skala 1:1500 (A4).
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Grönytor

Tätare vegetation

Ytor för motordrivna fordon

Ytor för mjuka trafikanter

Ny bebyggelse

Ny bebyggelse med genomgång

Befintliga servicebyggnader
Ny funktionsblandad bebyggelse

Träd

Träd med stenbeläggning

Plantering
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träd

träd med stenbeläggning

plantering

ytor för motordrivna fordon

ytor för mjuka trafikanter

ny bebyggelse

ny bebyggelse med genomgång

ny funktionsblandad bebyggelse
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Mötesplats
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Då centrumområdet idag har en brist på grönska 
kommer planteringar i form av buskar och träd att 
uppföras närmast fasader samt runt de offentliga 
platserna. Detta för att ge området mer grönska 
där växtlighet även är tänkt för att skärma av och 
förtydliga offentliga rum.
Den nya bebyggelsens entréer har anpassas till 
varandra och den äldre byggnader för att möjliggöra 
för att enkelt kunna röra sig mellan centrum och 
närliggande bostadsområden. 

Detta har gjorts genom att bebyggelsens 
entréer är placerade mot varandra samtidigt 
som fasaderna länkar samman angränsande 
bebyggelse för att skapa stråk mot centrum.

2m 2m 1m        8 m         1m 2m 2m

fasad 2-a: bebyggelse med detaljhandel, kontor och bostäder, skala 1:500 (A4)

sektion 1-a: sektion som visar gaturummet längs med Gottsunda allé, skala 1:300 (A4).
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område 2:
Planen visar förhållandet mellan den äldre 
köpcentrum-bebyggelsen och den nya. Då det äldre 
köpcentret har en plan fasad har det nya köpcentret 
fått en utformning som försöker skapa rum längs 
med gågatan genom att göra en öppning på östra 
långsidan. Detta gör att det bildas ett torg-rum 

mellan de två köpcentrumen som både kan nyttjas 
av allmänheten och butikerna och restauranger som 
har sin verksamhet på sidorna runt torget. Mellan de 
båda byggnaderna går en allé som bryts upp vid torg 
för att möjliggöra för en fri passage.

2

b

b

1

Illustration 19: illustration som visar norra delen av centrum området, skala 1:1500 (A4).
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Teckenförklaring

Ytor för mjuka trafikanter

Träd

Träd med stenbeläggning

Plantering

Ny centrumbebyggelse

Befintliga servicebyggnader

TRÄD

TRÄD MED STENBELÄGGNING

PLANTERING

YTOR FÖR MJUKA TRAFIKANTER

BEFINTLIGA SERVICEBYGGNADER

NY CENTRUMBEBYGGELSE

ENTRÉEPIL

Torg
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Mötesplats

Mötesplats
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      7m                    20m      7m

Det nya köpcentret består av fyra komponenter som 
förseglas med ett glastak. Detta resulterar i att det 
löper större stråk mellan komponenterna som skapar 
entréer åt alla väderstreck. Flera entréer kommer 
motverka att det bildas baksidor när det finns en 
rörelse genom köpcentrumet. Detta möjliggör 
även för att de offentliga rum som ligger väster om 
köpcentrumet kan nyttjas.

fasad 2-b: fasad över den östra entréingången in till det nya köpcentret, skala 1:500 (A4).

sektion 1-b: sektion som visar förhållandet mellan det nya köpcentret och det gamla, samt parkeringen som  flyttas under 

marken, skala 1:500 (A4).
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område 3:
Planen visar ett nytt bostadsområde öster om 
centrum. Planförslaget föreslår en bebyggelse som 
varierar i höjd, struktur och form. Detta för att skapa 
flera olika rum inom kvarteret som varierar i form 
och gestaltning. Områdets bebyggelsestruktur skapar 
tre rum av en halvprivat karaktär som även består 
av  mindre rumsligheter i form av en lekplats och 
mindre gemensamma utrymmen.

c

c

2

1

Illustration 20: illustration som visar norra delen av centrum området, skala 1:1500 (A4).
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Teckenförklaring
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Tätare vegetation

Ytor för motordrivna fordon

Ytor för mjuka trafikanter

Ny bebyggelse
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Träd med stenbeläggning

Plantering

Bostadshusens höjd kommer variera mellan tre och 
fem våningsplan. Bebyggelsen som ligger närmast 
Elfrida Andrées vägen kommer vara en till två 
våningar högre än resterande bebyggelse för att 
skärma av mot vägen.  
 

GRÖNYTOR

TÄTARE VEGETATION

TRÄD

TRÄD MED STENBELÄGGNING

PLANTERING

YTOR FÖR MOTORDRIVNA FORDON
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NY BEBYGGELSE
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Tätare skog
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fasad 2-c: exempel på en husfasad inom bostadsområdet, skala 1:500 (A4).

sektion 1-c: sektion som visar det nya bostadsområdet med innergård, skala 1:500 (A4).

Utöver våningsskillnaden mellan husen närmast 
Elfrida Andrées vägen och den övriga kommer det 
även vara vånings-skillnader inom varje bebyggelse-
kropp. Detta innebär att en bostads-komponent 
kommer bestå av exempelvis två till tre delar där 
de olika delarna har olika våningsantal. Detta för 
att skapa variation inom området och ge varje 
bostadshus en egen form. En variation i höjd 
kommer även möjliggöra för ökat ljusinsläpp från 
söder när den högre bebyggelsen har vissa lägre 
partier.

      8m              12m               12m         5m                    23m                    5m            12m            8m       5m     6m
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Teckenförklaring

Grönytor

Tätare vegetation

Ytor för motordrivna fordon

Ytor för mjuka trafikanter

Ny bebyggelse

Befintlig bebyggelse

Ny bebyggelse med genomgång

Planförslaget innebär en stor omvandling av 
stråket längs med Hugo Alfvéns väg där området 
idag kännetecknas av storskalig bebyggelse i form 
av skivhus mot vägen, mindre lamellhus längre 
från vägen, samt ett villaområde. Huvudfokus 
för planförslaget handlar därav om att riva ner 
mindre parkeringshus intill infarten samt att ta 
parkeringsytor i anspråk för att sedan förtäta 
området med funktionsblandad bebyggelse. 

5.3.4 hugo alfvéns väg
Planförslaget innebär att ny bebyggelse uppförs i 
mellan tre och fem våningar, med undantag för 
radhusen som då är i två våningar. Med dessa 
våningsantal möjliggör bebyggelsen inom området 
för ungefär 1000 nya bostäder, 3100 kvm för 
handel- och kontorsverksamheter samt ungefär 
190 förskoleplatser i en helt ny byggnad. Övriga 
förskoleplatser, skolplatser och vårdboenden är 
tänkta att möjliggöras genom att bygga ut befintliga 
förskolor, grundskolor och vårdboenden.

Illustration 21: planförslag över Hugo Alfvéns väg i skala 1:5000 (A4), planen visar även tre utvalda områden för 

mer djupgående planförslag. 
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Planförslaget längs med Hugo Alfvéns väg 
innebär en stor omvandling av området med stort 
fokus på förtätning. Många av de områden som 
föreslås bebyggas består idag av parkeringsplatser, 
parkeringshus eller grönytor, vilka tas i anspråk 
och/eller rivs i och med planförslaget. Ett 
genomgående karaktärsdrag längs med vägen är 
även att bottenvåningar består av detaljhandel, 
dagligvaruhandel, caféer och kontorsverksamheter. 

funktionsblandning & förtätning

Området föreslås även utvecklas med förskolor 
och äldreboenden i vissa byggnader. Strategin 
om funktionsblandning handlade även om att 
utformningen av bebyggelsen ska ha en stor 
variation. Detta har tillämpats inom området genom 
att skapa olika storlekar på byggnaderna där längre 
byggnader uppförs med korta fasader och mindre 
radhus och lamellhus placerats på innergårdarna.

llustration 22:  karta som visar anvädningen av den nya bebyggelsen längs med Hugo Alfvéns 

väg, skala 1:5000 (A4).

N

FUNKTIONSBLANDAD BEBYGGELSE

FÖRSKOLA
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Stråket längs med Hugo Alfvéns väg erbjuder 
inte lika många offentliga platser som Gottsunda 
centrum, men planförslaget innebär ändå vissa 
offentliga utrymmen. Det främsta offentliga rummen 
återfinns längs med infartsleden där de framförallt 
är gång- och cykelvägarna som är offentliga. Dessa 
vägar har varierande storlekar och på vissa ställen är 
utrymmen breda nog för att möjliggöra för sittplatser 
och dylikt. Dessa platser blir dock påverkade av 

offentliga platser

Illustration 23: illustration som visar stråk och noder längs med Hugo Alfvéns väg, 

skala 1:5000 (A4)

trafiken längs med vägen och därav föreslås Hugo 
Alfvéns väg utvecklas med planteringar och en 
trädallé samt andra hastighetssänkande åtgärder 
för att skapa en tryggare miljö för de mjuka 
trafikanterna. Innergårdarna i de öppna kvarteren 
har även ett genomgående stråk som skapar mer 
halvoffentliga platser, dessa rum har utformats enlig 
principen om att inte bli större än 30 x 30 meter för 
att underlätta sociala interaktioner.

Stråk längs med Hugo Alvéns väg

Sråk genom bebyggelsen

Noder längs med stråken

STRÅK LÄNGS MED HUGO ALFVÉNS VÄG

STRÅK GENOM BEBYGGELSEN

NODER LÄNGS MED STRÅKEN

CAFÉ/ MÖTESPLATS

LEKPLATSER

SITTANORDNINGAR/ MÖTESPLATS

N

1

2

1

1

1

2 2

2

2

2

2
1
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Strategin om aktivering har tillämpats inom 
området längs med Hugo Alfvéns väg genom att 
försöka skapa platser som bjuder in till aktiviteter. 
Exempelvis ska olika hastighetsdämpande åtgärder 
vidtas längs med infartsleden för att främja en 
aktivare miljö för människan längs med gatan. Lägre 
hastigheter bland motordrivna fordon menar Gehl 
(2011:77) innebär att gatorna blir med livliga och 
aktiva eftersom att det innebär att människan istället 
hamnar i fokus. De hastighetsdämpande åtgärder 
som görs längs med Hugo Alfvéns väg syftar till 
att sänka hastigheten till 30 km/h och innebär 
framförallt farthinder i form av upphöjningar. 
Längs med vägen skall även en trädallé uppföras 
för att inge intrycket av en smalare väg vilket även 
det syftar till att sänka hastigheten. En annan viktig 
aspekt för aktivering att ge mjuka trafikanter gott 
om utrymme längs med vägen. Här är det inte bara 
transportmöjligheterna för de mjuka trafikanterna 
som är viktiga, utan där platsen tillåter skall även 
mindre rumsligheter med möjlighet till sittplatser 
och dylikt uppföras för att uppmuntra människor att 
stanna upp längs stråket. Bottenvåningar med olika 
kontor, dagligvaruhandel och caféer är även tänkta 
att bidra till den mer aktiva miljön längs med Hugo 
Alfvéns väg.

Den föreslagna bebyggelsen i området har också 
utformats för att aktivera platser, och då framförallt 
innergårdarna. Här löper ett genomgående 
stråk för människor genom bebyggelsen på både 
sidorna av vägen, men målpunkt i Lina Sandells 
park och Gottsunda centrum. Innergårdarna 
är även utformade med olika rumsligheter där 
vissa rum är mer offentliga än andra. Dessa 
halvoffentliga innergårdar består av olika lekplatser, 
sittanordningar, grillplatser och dylikt för att 
uppmuntra och bjuda in människor att vistas där.

aktivering

Strategin om inklusion har tillämpats inom området 
längs med Hugo Alfvéns väg genom att bebyggelse 
och rumsligheter har utformats med en variation för 
att bjuda in olika människor och därav även försöka 
inkludera så många som möjligt i planeringen. 
Gehl (2011:55) trycker på att tydliga indelningar 
av offentliga och privata rum är viktiga för att få 
så många människor som möjligt att känna sig 
delaktiga i det sociala livet i en stad. Detta har 
gjorts i planförslaget genom att skapa halvoffentliga 
innegårdar genom den öppna kvartersstrukturen 
som är uppdelade i mindre rumsligheter för att 
försöka tydliggöra vilken offentlighetsgrad de olika 
rummen har. Dessa rum är inte helt slutna för 
att ändå försöka skapa en övergång och passage 
mellan det privata och det offentliga. Ett exempel 
är gaturummet intill Hugo Alfvéns väg som 
karaktäriseras som det mest offentliga rummet inom 
området. Från detta gaturum kan människor röra sig 
till de halvoffentliga innergårdarna varifrån de kan 
få en tydlig kontakt med de mer privata delarna av 
gården. De mest privata rummen på innergårdarna 
är balkongerna och därefter följer rumsligheterna i 
direkt anslutning till bostäderna. De halvoffentliga 
utrymmen på innergårdarna är framförallt kring de 
genomgående gångstråk där det finns parkbänkar 
och andra sittanordningar samt lekplatser.

inklusion
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Stråket längs med Hugo Alfvéns väg består av 
många asfalterade ytor men även vissa grönytor. 
Planförslaget innebär att alla parkeringsytor tas i 
anspråk för bebyggelse samt nya gröna innergårdar. 
Därmed placeras de flesta parkeringsplatser under 
mark för att möjliggöra ytor för grönområden. 
Det tydligaste grönområdet längs stråket är Lina 
Sandells park som idag utvecklas av kommunen 
till en aktivitetspark. Parken utgör en viktig del av 

grönytor

området och planförslaget innebär därav att parken 
bevaras. Planförslaget innebär i övrigt att vissa 
grönytor eller skogspartier tas i anspråk, vilket berör 
de områden längs med infartsleden. Innergårdarna 
till den nya föreslagna bebyggelsen består till största 
delen av grönytor. Bebyggelsen är strukturerad som 
öppna kvarter och på båda sidor av Hugo Alfvéns 
väg så finns ett genomgående gångstråk genom 
innergårdarna som är till för allmänheten att nyttja.  

Grönområde

Tätare vegetation

GRÖNOMRÅDE

TÄTARE VEGETATION

Illustration 24: illustration som visar grönstrukturen längs med Hugo Alfvéns väg,  

skala 1:5000 (A4)

N
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bebyggelsestruktur & bestånd

Flerbostadshus
Radhus

FLERBOSTADSHUS

N

Illustration 25: illustration som visar olika former av bebyggelse längs med Hugo Alfvéns väg,   

skala 1:5000 (A4)

Bebyggelsestrukturen längs med Hugo Alfvéns väg 
innebär enligt planförslaget till största delen öppna 
kvarter med blandning av lamellhus och mindre 
radhus. Mot vägen är bebyggelsen anlagd med långa 
lamellhus för att skärma av mot innergårdarna. De 
långa lamellhusen är uppdelade i korta fasader för 
att motverka känslan av storskalighet. Bebyggelsen 
är även anpassad efter befintliga byggnader och 
gatustrukturer. Strategin om bebyggelsen i Gottsunda 
handlade till stor del om att skapa siktlinjer. Längs 
med Hugo Alfvéns väg har siktlinjer varit en viktigt 
del av planförslaget där den tydligaste siktlinjen är 
längs med vägen. Planförslaget innebär även tydliga 

siktlinjer genom de öppna kvarter på båda sidor av 
vägen. Detta sker genom att bebyggelsen bryts eller 
att det finns stora öppningar genom bebyggelsen i ett 
genomgående stråk från nordväst till sydöst.
Den befintliga bebyggelsen sydväst om Hugo 
Alfvéns väg består av villor vilket innebär att den 
planerade bebyggelsen fått ta hänsyn till detta. För 
att inte skapa för stor kontrast mellan de befintliga 
villorna och den nya lamellhusstrukturen består 
därav innergårdarna av radhus. Det finns även ett 
stråk med tätare vegetation mellan villorna och den 
nya strukturen av öppna kvarter för att inte inkräkta 
för mycket på de befintliga villorna. Bebyggelsen på 
den västra sidan har ett genomgående stråk genom 
bebyggelsen med fokus mot Lina Sandells park 
medan stråket på den norra sidan har ett stråk som 
sträcker sig mot Gottsunda Centrum. Bebyggelsen 
på den norra sidan består likt den södra sidan av en 
blandning av lamellhus och radhus som anpassas 
efter befintlig bebyggelse och gatustruktur.

radHus
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område 1:
Planen visar ett kvarter väster om Hugo Alfvéns 
väg. Kvarteret består bland annat av elva 
radhus i två våningar som är lokaliserad mot de 
befintliga villorna i väst. För att skärma av mot 
villabebyggelsen har en del av skogen bevarats. 
Radhusen angörs till genom en enkelriktad smal 
bilväg som enbart syftar till att transportera de 

5.3.5 djupgående planförslag:
          hugo alfvéns väg

motordrivna fordon som ska ta sig till radhusen 
samt mjuka trafikanter. Tillhörande radhusen finns 
parkeringsplatser samt privata gårdar som vetter ut 
mot den gemensamma halvoffentliga innergården. 
Dessa privata gårdar är tänkta att skärmas av med 
viss växtlighet. 

N

Teckenförklaring

Grönytor

Tätare vegetation

Ytor för motordrivna fordon

Ytor för mjuka trafikanter

Ny bebyggelse

Befintlig bebyggelse

Ny bebyggelse med genomgång

Ny bebyggelse med handel/kontor

Entréepil
Entréepil till underjordiskt garage

Träd
1

d
2

d

GRÖNYTOR

TÄTARE VEGETATION

TRÄD

YTOR FÖR MOTORDRIVNA FORDON

YTOR FÖR MJUKA TRAFIKANTER

NY BEBYGGELSE

NY BEBYGGELSE MED GENOMGÅNG

BEFINTLIG BEBYGGELSE

NY BEBYGGELSE MED HANDEL/ KONTOR

ENTRÉEPIL

ENTRÉEPIL TILL UNDERJORDISKT GARAGE

Illustration 26: illustrationsplan område 1, skala 1:1500 (A4)

Grillplats

Lekplats
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Bebyggelsen kring innergården består av en 
sammanhängande bebyggelse som är uppförd 
i mellan tre och fem våningar. Byggnaderna är 
uppdelad i korta fasader för att motverka känslan 
av storskalighet. I en del av bebyggelsen sker även 
handel i bottenvåningen och resterande ytor nyttjas 
som bostäder eller tillhörande funktioner såsom 
tvättstuga eller soprum. Genom byggnaderna finns 
ett genomsläpp i form av två större öppningar i 
fasaden för att möjliggöra för ett genomgående 
gångstråk i en nord-sydlig riktning. All bebyggelse 
har även balkonger som framförallt riktar sig mot 

innergården. Innergården är utformad för att 
möjliggör ett genomgående gångstråk som knyter 
samman med de andra innergårdarna på den västra 
sidan samt Lina Sandells park. Gården är av en 
halvoffentlig karaktär längs med det genomgående 
gångstråket där det finns en anlagd lekpark och 
grillplats. Längs med gångstråket är även parkbänkar 
uppförda. För att möjliggöra för den gröna 
innergården är parkeringsplatserna anlagda under 
marken. Angöringen till det underjordiska garaget 
görs i den södra delen av kvarteret. 

3 3 3 333 3 3 22 (m)

Skala 1:300

skala 1:300

fasad 2-d: exempel på radhus inom bostadsområdet, skala 1:300 (A4).

sektion 1-d: sektion som gaturummet längs med Hugo Alfvéns väg, skala 1:300 (A4).
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område 2:
Planen visar ett kvarter i den nordöstra delen av 
området längs med Hugo Alfvéns väg. Kvarteret 
består av 16 radhus i två våningar i öst som angörs 
till genom en enkelriktad bilväg. Radhusen har 
både privata parkeringar och gårdar. Den övriga 
bebyggelsen är lamellhus uppförda i mellan tre 
och fem våningar som tillsammans bildar ett öppet 

kvarter. Inne i kvarteret finns även ett mindre 
lamellhus som delar upp den stora innergården i 
mindre rum. De längre lamellhusen är uppförda i 
korta fasader med varierande våningsantal medan 
det mindre lamellhuset enbart är uppfört i tre 
våningar med en sammanhängande fasad. 

N
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Grönytor

Tätare vegetation

Ytor för motordrivna fordon

Ytor för mjuka trafikanter

Ny bebyggelse
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Entréepil till underjordiskt garage

Träd

GRÖNYTOR

TÄTARE VEGETATION

TRÄD

YTOR FÖR MOTORDRIVNA FORDON

YTOR FÖR MJUKA TRAFIKANTER

NY BEBYGGELSE

NY BEBYGGELSE MED GENOMGÅNG
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Illustration 27: illustrationsplan område 2, skala 1:1500 (A4).
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I bebyggelsen ut mot vägen finns möjlighet för en 
mindre lokal i bottenplan för handel, kontor eller 
café och den övriga bebyggelsen består av bostäder 
eller tillhörande funktioner såsom tvättstuga 
och soprum. Majoriteten av byggnaderna har 
genomgående entréer för att möjliggöra för ett 
genomsläpp från gatan till gården.
Kvarteret möjliggör för ett genomgående gångstråk 
i en nord-sydlig riktning som fortsätter genom 
de övriga östliga kvarteren hela vägen ner till 

3 6 2,8
(m)

skala 1:300

Gottsunda Centrum. Kring gångstråket är rummet 
halvoffentligt och det finns möjlighet för att anlägga 
lekplats och grillplats samtidigt som ytan även 
möjliggör för en mindre park-utveckling med bänkar 
och stora gräsytor. Den gröna innergården innebär 
att det inte finns några parkeringar på markplan 
för lamellhusen, istället finns det under kvarteret ett 
garage som kan angöras till från norr.

fasad 2-e: exempel på bebyggelse med korta fasader, skala 1:300 (A4).

sektion 1-e: sektion som visar förhållandet mellan bebyggelse och gata, samt underjordisk parkering,   

skala 1:300 (A4).
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område 3:
Planen fokuserar på ett bostadsområde lokaliserat 
längs med Hugo Alfvéns väg i den sydöstra delen. 
Området består av huskroppar uppförda i mellan 
tre och fem våningar som tillsammans ramar in en 
öppen gård tillsammans med befintlig bebyggelse. 
Inne på gården finns två mindre lamellhus i tre 
våningar som tillsammans med utbyggnader från 
den större bebyggelsen bildar mindre rumsligheter 
på den stora gården. Den större bebyggelsen är 

uppförd i korta fasader med varierande våningsantal 
för att motverka storskaligheten. I bebyggelsen 
ut mot vägen finns det även möjligheter för 
handel, kontor eller café i bottenplan. De mindre 
lamellhusen är uppförda i tre våningar med en 
sammanhängande fasad. Alla nya byggnader inom 
detta område har genomgående entréer för att 
möjliggöra för ett genomsläpp, framförallt från gatan 
vid Hugo Alfvéns väg in mot gården. 

Skala 1:1500
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Illustration 28: illustrationsplan område 3, skala 1:1500 (A4).

1

f

2

f

Lekplats

Grillplats

Tätare skog



66

Genom gården löper ett offentligt gångstråk i en 
miljö som är tänkt att utvecklas som en mindre park. 
Längs med stråket finns det möjlighet att anordna 
lekplatser, sittplatser, grillplatser och annat dylikt. 
De mer privata delarna av gården består av de 
enskilda bostädernas balkonger som framförallt är 
riktade mot innergården. Även detta område har 
ett underjordiskt garage som ska förse både nya och 
gamla bostäder. 

skala 1:300

skala 1:500

fasad 2-f: exempel på ett mindre lamellhus, skala 1:300 (A4).

sektion 1-f: sektion som visar innegård och bebyggelse, skala 1:500 (A4).



kapitel 6 
 avslutning
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diskussion & slutsats
Studiens syfte var att undersöka sambanden mellan 
social hållbarhet och fysisk planering samt att utifrån 
forskningsöversikten och fallstudien arbeta fram 
strategier och gestaltningsprinciper som främjar 
en socialt hållbar utveckling. Syftet var även att 
applicera dessa strategier på två planförslag inom 
fallstudien. Dessa planförslag skulle visa på hur 
Gottsunda som stadsdel kan utvecklas och utformas 
mot en mer socialt hållbar och integrerad stadsdel.

Konings diskussion, om huruvida social hållbarhet 
är ett verktyg eller om det är slutprodukt, tilläggas 
i den slutliga diskussionen. Detta kan ställas i 
kontext mot Partridges diskussion om att begreppet 
hållbar utveckling tyder på att alla dimensioner av 
begreppet är under en ständig utveckling och inte 
kan definieras fullt ut. Här kan det undersökas hur 
dessa resonemang ställs mot varandra, hur kan social 
hållbarhet vara en slutprodukt om definitionen av 
vad begreppet innebär är under ständig utveckling? 
Utifrån Konings och Partridges resonemang kan det 
diskuteras hur planförslaget använder sig av social 
hållbarhet som ett verktyg för att främja en mer 
integrerad, aktiv och trygg stadsdel. Dessa begrepp 
är viktiga beståndsdelar av vad en socialt hållbar 
utveckling innebär enligt dagens forskning och 
studiens resultat kan idag anses främja detta. Vad 
begreppet innebär kan dock komma förändras i och 
med framtida utveckling om vad som anses vara en 
socialt hållbar fysisk miljö, vilket bör tas i beaktning.

Studien har resulterat i sex strategier för hur 
stadsdelen Gottsunda kan utvecklas för att bli 
mer socialt hållbar, vilka har arbetats fram utifrån 
befintlig forskning inom ämnet och fallstudien. 
Strategierna har även utmynnat i två planförslag 
som har kunnat framställas utifrån strategierna. 
Därav anses uppsatsen uppfyllt sitt syfte där två 
fysiska planförslag kunnat framställas utifrån den 
teoretiska kunskapen. Hur strategierna tillämpats i 
planförslagen redogörs i både bild och illustrationer 
och de båda planförslagen kan  representera en 
stadsdel som verkar för en socialt hållbar utveckling 
enligt dagens forskning. Slutsatsen blir därav att det 
är möjligt att utifrån forskning framställa strategier 
för hur den fysiska miljön kan utformas för att främja 
en socialt hållbar utveckling.
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