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SAMMANFATTNING
I Stockholms ytterstad präglas många stadsdelar av områdessegregation, där de

Dessa riktlinjer för stadsläkning har testats genom att de appliceras på två stadsdelar,

socioekonomiska förutsättningarna till stor omfattning skiljer sig från område till

Tensta och Solhem/Spånga, som har stora socioekonomiska skillnader men enbart

område. I den fysiska planeringen har få storskaliga insatser genomförts för att

ligger ett par hundra meter ifrån varandra. Konceptet ”Vi möts på mitten” gestaltas

förändra denna struktur, då arkitektur och sociala frågor har kopplats samman först

för att synliggöra och förtydliga hur riktlinjerna kan förändra i städerna. Genom

på senare tid. Fältet är fortfarande relativt outforskat.

Space Syntax och funktionsanalyser har resultatet från åtgärderna analyserats och
visat på hur stadsform och det grundläggande nätverkets förändringar skapar
möjligheter för en mer integrerad stadsform.

Denna studie undersöker hur riktlinjer för stadsläkning kan utformas och tillämpas
för minskad områdessegregation. Utifrån kvalitativa textanalyser och kategorisering
har studien identifierat 6 riktlinjer som bedöms viktiga för att kunna öka

Studiens slutsats är att planeraren bör arbeta mer med det performativa i

områdesintegration på en nivå mellan översiktsplanering och detaljplanering.

stadsform för att skapa långsiktigt integrerade strukturer. Strategier och riktlinjer
för stadsläkning bör vara översiktliga för hela städer och inte områdesbaserade.
Riktlinjer mot segregation måste ges mer handlingsutrymme att genomföra

Riktlinjernas som studien utgår från är:

storskaliga åtgärder för att kunna göra skillnad och åtgärderna måste genomföras på

•

Prioritera det performativa

flera områden samtidigt för att kunna bidra med en mindre segregerad stad.

•

Förändra stadsleder till stadsgator

•

Omlokalisering av skolor

•

Satsa på grön- och rekreationsområden för möten

•

Skapa genomströmning

Stadsläkning, segregation, integration, performativa, urbanmorfologi, stadsform,

•

Skapa siktlinjer

Space syntax, fysisk planering, barriär, stadsplanering.
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1.
INTRODUKTION
Detta inledande kapitel innehåller studiens huvuddrag, syfte, problem och avgränsningar och syftar till att skapa en grundläggande förståelse av det problem som
studien undersöker.
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en ringväg runt hela området med enbart några få bilvägar inne i stadsdelen. Gångoch cykelvägar separerades från biltrafiken och placerades i större omfattning i
grönområden så som parker. Denna typ av enhetsplanering har varit en bidragande
faktor till segregation och uppdelningen mellan områden i svenska städer. De gröna
områden som omger stadsdelarna och de stora vägar som är placerade mellan dem
kan i många fall identifieras som en gräns mellan socioekonomiskt utsatta områden
och mer välbärgade områden.
Flera antisegregationsinitiativ har genomförts i eftersatta stadsdelar genom
åren, bland annat Ytterstadssatsningen i Stockholm år 1996–2001. Satsningarna
fokuserade främst på att förbättra samhällsfunktioner och service i stadsdelarna
medan arkitekturförbättringar begränsades till mindre förändringar av
upplåtelseformer och fasader. Trots vetskap om att stadsdelarnas rumsligheter
och offentliga rum var bristfälliga har det inte tillkommit fullskaliga satsningar för
att förändra den arkitektoniska rumsliga strukturen i berörda stadsdelar (Legeby
m.fl. 2015: 7). Detta är en problematik som har uppmärksammats på senare år och
Stockholms stad redogör i rapporten Skillnadernas Stockholm för hur segregerad
staden är ur olika aspekter och hur kommunen kan arbeta med problemen
(Stockholms stad 2015: 16). Rapporten utgår från fem olika huvudfaktorer som
påverkar segregationen i Stockholm:

1.1 INLEDNING
Fysiska och mentala barriärer i städer påverkar hur vi rör oss, väljer att bo och vilka
förutsättningar vi har i förhållande till andra stadsdelar. Därför är det viktigt att
undersöka och studera hur städer kan arbeta med barriärer för att minska dessas
negativa påverkan. Problemet med barriärer är bland annat att de kan bidra till ökad
områdessegregation och minska möjligheter till möten mellan olika grupper (Loit, J.
2014: 62).

•
•
•
•
•

Denna kandidatuppsats grundar sig i en problematik som främst tillkom under
efterkrigstiden på 1950–70 talet. En miljon bostäder skulle byggas i helt nya
bebyggelsestrukturer och utgå från nytänkande planeringsideal. Bostäderna i
stadsdelarna utvecklades för den urbana arbetarklassen som skulle bo i områdena
men arbeta på en annan plats (Nylund 2007: 25). Planeringen av stadsdelarna
påverkades starkt av den ökade mobiliteten och den tilltagande risken för
trafikolyckor. För att öka säkerheten i trafiken presenterades riktlinjer för planering
kring trafiksäkerhet. Dokumentet kom att kallas SCAFT och förespråkade
trafikseparering mellan de olika trafikslagen (Nylund 2007: 50). Idén var att skapa

Välbefinnande och hälsa
Uppväxtvillkor och utbildning
Arbete och försörjning
Boende och stadsmiljö
Demokrati och trygghet

Dessa huvudfaktorer visar att stadsmiljö och fysisk planering har fått en viktig
roll i det aktuella arbetet mot segregation, tillsammans med de övriga faktorerna.
Kandidatuppsatsen fokuserar på hur fysisk planering kan motverka dessa tydliga
socio-spatiala barriärer som skapats mellan olika områden samt ett försök att
exemplifiera hur denna process kan se ut i ett område i Stockholm.
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fysiska miljön, rumsliga strukturer, gaturum och social hållbarhet. Med andra
ord behövs en mellannivå i planeringen för att kunna uppnå kommunens mål.
Att fokusera på en nivå mellan översiktsplan och detaljplan gällande frågan om
segregering och arkitektur kan bidra till bättre insikter i hur rumsligheter påverkar
integration mellan områden och göra insatser och förändringar mer framgångsrika.

1.2 PROBLEMBESKRIVNING
Idag präglas många av Stockholms ytterstadsområden av trafikseparerade vägar,
avgränsande stora grönområden och breda gaturum som skapar distans mellan
stadsdelar. Distansen kan skapa fysiska och mentala barriärer mellan områden
och bidra till segregation. Barriäreffekterna har påverkat hur de rumsliga
uppdelningarna mellan olika socioekonomiska och etniska grupper formats och
upprätthållits (Nylund, K. 2007: 56-59). I Stockholm finns ett tydligt mönster som
visar att val av stadsdel att bosättas i och inlåsning i bostadsområde har en stark
relation till inkomstnivå. Det innebär att Stockholms bostadsområden blir alltmer
homogena i dess socioekonomiska förutsättningar (Stockholm 2015: 15).

Mellannivån som behövs för att kunna applicera åtgärder i praktiken har av vissa
kommuner benämnts som ”stadsläkning” och är ett sätt att arbeta med integration
inom fysisk planering. Begreppet stadsläkning används av exempelvis Eskilstuna
kommun och ämnar att öka integration, förtäta, skapa mångfald och ökad kvalitén
i den fysiska livsmiljön (Eskilstuna kommun 2018: 9). Sammantaget är syftet med
stadsläkning att minska segregation genom att ”läka” och överbygga stadens fysiska
och mentala avstånd och skapa miljöer som uppmuntrar till möten mellan olika
grupper. Stadsläkning är, i exempelvis Eskilstuna, ett samlat begrepp för de fysiska
åtgärder som påverkar segregation. Begreppet har däremot ingen tydlig definition
och saknar legitimitet inom forskning.

Segregationens koppling till stadsplanering har inte definierats på ett tydligt sätt
förrän på senare år. Det har bidragit till att det finns mycket att undersöka för att
öka integrationen mellan drabbade områden genom att förändra fysiska strukturer.
Stockholms stad arbetar redan med problemet i sin översiktsplanering. Stockholms
översiktsplan, antagen 2018, beskriver problematiken med osammanhängande
stadsdelar och påverkan på hur människor lever i och använder staden. Kommunen
har formulerat som huvudmål att skapa bättre sammanhållning i Stockholm.
Målbilden innefattar minskade barriärer och platser för möten mellan olika
människor i form av urbana stråk och stadsrum (Stockholm 2018a: 22–23). Trots
att det finns ett övergripande strategiskt dokument så är det svårt att se hur målet
ska kunna bli verklighet. Det saknas en tydligt vägledande mellannivå som är
applicerbar i områden som är drabbade av rumslig och social segregation.

1.3 STUDIENS SYFTE
Syftet med kandidatarbetet är att utveckla och tillämpa stadsläkning som en
stadsplaneringsmetod för ökad integration mellan områden på stadsdelsnivå.

1.4 FRÅGESTÄLLNING

Stadsplanering har delvis påverkat och medverkat till segregation i samhället,
men planering kan även ses som en lösning på problemet. Det krävs då nya
planeringsideal som fokuserar på att motverka segregation (Loit, J. 2014: 14–15).
För att kunna uppnå målbilden som presenteras i Stockholms översiktsplan behöver
mål, strategier och riktlinjer för segregerade områden arbetas fram för en lägre
detaljnivå. Segregationsfrågan behöver sättas i sammanhang med den planerade
6

•

Vilka rumsliga strategier förespråkas för segregerade områden idag?

•

Hur kan planeringsriktlinjer för ökad rumslig integration utformas och hur kan
de minska den sociala segregationen i Stockholm?

behöva tas i beaktning och undersökas. Denna studie förhåller sig inte till alla de
faktorer som bör utredas vid exploatering av utvalt område utan fokuserar enbart på
strukturella rumsliga åtgärder som kan påverka social segregation.

1.5 AVGRÄNSNING
Segregation orsakas av flera olika aspekter som samspelar med varandra. Denna
studie kommer inte ta hänsyn till alla dessa aspekter utan fokuserar på hur
segregation förhåller sig till förutsättningar i stadsformen och hur den kan minskas
genom att förändra stadsformen. Demografisk statistik över socioekonomiska
aspekter i valda områden kommer enbart att redovisas i syfte att påvisa den
segregation som präglar de utvalda områdena, andra demografiska undersökningar
och analyser kommer inte att utföras i det här arbetet. Läsaren bör ha i åtanke
att flera faktorer, som inte berörs i detta arbete, påverkar segregationsfrågan i de
utpekade områdena.
Metoden för studien är omfattande och tidskrävande. Det innebär att en
avgränsning i hur mycket material som undersöks måste göras. Därför kan givetvis
inte all forskning inom ämnet beröras och analyseras i denna studie. Urvalet av
litteratur avgränsas till forskare som fokuserar på arkitektur, stadsbyggnad och
segregation inom Sverige. Den empiriska litteraturen består av dokument som
uttrycker kommunala strategier för att arbeta med frågan samt exempel på hur
frågan hanteras i konkreta fall.
Studiens exemplifiering genom gestaltning avgränsas till Stockholm. Andra
kommuner kommer inte att diskuteras eller gestaltas i slutsatsen. Att undersöka
hur riktlinjerna kan appliceras i fler städer kan vara ett förslag på hur studien kan
utvecklas i framtiden.
Social hållbarhet är ett mycket omfattande och svårdefinierat begrepp och
undersökningsfält. Studien fokuserar på segregation och kommer därför inte att ta
hänsyn till andra frågor som berör och relaterar till social hållbarhet (såsom sociala,
juridiska, politiska och kulturella faktorer).
Gestaltningen av riktlinjerna kommer utgå från det material och slutsatser som
analyserna i studien resulterar i. När ett område planeras kan många faktorer
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2.
FORSKNINGSFÄLT
I detta kapitel beskrivs det forskningsfält som studien utgår från samt vilka utgångspunkter som olika forskare har inom ämnet. Här redogörs även för hur vissa
begrepp kommer att användas vidare i studien. Syftet med detta kapitel är att skapa
en förståelse för problemets kontext inom fysisk planering.

© Lantmäteriet

stadsform som passivt och format av utomstående omständigheter (Gauthier, P. &
Gilliland, J. 2006: 44). De två kategorierna kan sedan tillsammans visa på hur och
inom vilken disciplin teorin kan placeras. Detta tillvägagångssätt kan ge viss klarhet
i hur de olika teorierna inom urbanmorfologi hänger samman, vilka som liknar
varandra och vilka som står helt emot varandra.
Gauthier och Gillilands klassificering används i denna studie för att förtydliga vilka
fokusområden som kandidatarbetet utgår från i sina olika moment samt att ge en
indikation för hur riktlinjerna prioriteras och används.

2.1 URBANMORFOLOGI - LÄRAN OM STADSFORM
Urbanmorfologi är läran om stadens form. Centralt för forskningsfältet är
förhållandena mellan stadsstrukturer, rumsligheter och det sociala. Genom
tiderna har flera olika idéer och teorier presenterats för att, genom studier av olika
stadsstrukturer och -former, förstå, förändra, förnya och förbättra städer.
Urbanmorfologi är ett mycket komplext fält som innefattar många olika discipliner
och en stor mångfald av kunskap. Forskarna Pierre Gauthier och Jason Gilliland
(2006) beskriver denna komplexitet och presenterar ett sätt att kartlägga olika
inriktningar inom urbanmorfologi. Kartläggningen utgår från två olika typer av
kategoriseringar. Den första kategoriseringen avgör om teorin grundas främst i en
kognitiv- eller normativ studie, det innebär att syftet med forskningen identifieras.
Den kognitiva studien syftar till att skapa förståelse för fenomen eller skapa en
förklarande grundpelare medan den normativa studien syftar till att avgöra vilka
teorier och riktlinjer som bör styra hur städer planeras i framtiden (Gauthier, P. &
Gilliland, J. 2006: 42). Den andra kategoriseringen skiljer mellan internalism, som
förespråkar stadsform som ett fristående system, och externalism, som betraktar

Figur 1: Klassificering av bidrag till studier om
stadsform (Gauthier och Gilliland, 2006)
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TRE OLIKA SKOLOR

tekniska tillvägagångssätt för att manipulera element som utgör stadsform. Denna
grupp representerar en gemensam önskan att, baserat på kunskap om stadsformens
interna och geometriska logik, kunna omforma stadsform och rumsligheter
(Moundon 1992: 343).

Inom urbanmorfologi finns det främst tre olika skolor; den franska, den brittiska
och den italienska. Den franska skolan grundas i topologisk historik och historisk
urbanism. Det innebär att städers olika topografi och andra förutsättningar ligger
till grund för teorierna inom skolan (Moudon, A. 1997: 4). Den brittiska skolan
grundas i M.R.C Conzens teori som utgår från en uppdelning av stadens segment.
De tre delarna består av stadsplanen, stadsmönster och markanvändning. Conzen
är även grundaren av Town-plan analyser som utgår från elementen gatan, tomten
och byggnaden (Oliveira, V. 2016: 90–91). Den italienska skolan grundas i Saverio
Muratioris teori om att staden är en levande organism (Oliveira, V. 2016: 112–114).

Ytterligare en grupp som studerar rumsligheter utifrån den internalistiska
riktningen är Bill Hillier och hans forskningsgrupp vid UCL i London. Hilliers
forskning berör hur olika element i stadsform kan relateras till sociala system som
exempelvis rörelsemönster och integration (Moundon 1992: 343). Hilliers forskning
har resulterat i teorin och analysmetoden Space syntax som kommer att beskrivas i
nästa kapitel och som är en grundsten i denna studie.

De tre olika skolorna inom urbanmorfologi kan framstå som väldigt skilda när de
tydliggörs på detta sätt men genom att kartlägga de olika skolorna och teorierna
har Gauthier och Gilliland visat att de liknar varandra på flera sätt som visas i figur.
1 (Gauthier, P. & Gilliland, J. 2006: 46). Likheterna framhåller även Moudon och
förklarar att styrkan med Conzen och Muratoris förhållningssätt till urbanmorfologi
är att de skapade en förståelse för staden som system och dess inneboende struktur
och logik (Moudon, A. 1997: 4).

SPACE-MORPHOLOGY STUDIES
Gauthier och Gillilands klassificering utgår från fyra olika riktningar. Den
internalistiska riktningen, som betraktar stadsform som ett grundläggande system i
sig, är aktuell i delar av den samtida forskning som berör stadsform och segregation.
Moudon beskriver att det finns flera olika studier inom den internalistiska
inriktningen och en av dem är Space-morphology studies (Moundon 1992: 337).
Space-morphology studies grundas i hur rumsligheter kan förstås i det system som
stadsform är och att det finns relationer mellan olika element i systemet. Denna
typ av studier grundades av Leslie Martin och Lionel March som fokuserade på
vilka karaktäristiska drag och egenskaper som kan utläsas ur urbana former. En
vidareutveckling inom fältet gjordes av bland annat Philip Steadman som fokuserade
sin forskning på arkitektur och geometri samt William Mitchell som utvecklade
10

•

Barriär: Ett hinder som är svårt att passera eller gå igenom, exempelvis ett
räcke, stor väg eller spår (Nationalencyklopedin 2018a).

•

Segregation: Rumslig åtskiljande av befolkningsgrupper (Nationalencyklopedin
2018b).

•

Integration: En process som leder till att skilda enheter förenas samt resultatet
som skapas av integrationsprocessen (Nationalencyklopedin 2018h).

•

System: Samling element som hänger samman med varandra så att de bildar en
ordnad helhet (Nationalencyklopedin 2018c).

•

Fysisk planering: Syftar till att den framtida mark- och vattenanvändningen
i samhället ska användas i form av exempelvis planer (Nationalencyklopedin
2018d).

•

Performativ: Ger funktion till det representativa inom stadsplanering, alltså
det grundläggande systemet och funktionen. Det performativa går att testa
(Marcus, L. 2012: 55).

•

Översiktsplan: Ett kommunövergripande dokument som visar hur mark- och
vatten ska användas på en översiktlig nivå (Nationalencyklopedin 2018e).

•

Detaljplan: Juridiskt dokument som styr hur mark- och vatten får användas i ett
specifikt område samt var och vilka byggnader och funktioner som är lämpliga
(Nationalencyklopedin 2018f).

•

Genhet: Ett begrepp som används inom Space syntax för att förklara den genaste
vägen och centralitet av stråk. Genaste vägen är den kortaste färdsträckan
mellan målpunkter (Nationalencyklopedin 2018g)

2.2 CENTRALA BEGREPP
•

•

•

Stadsläkning: Begreppet används av kommuner, exempelvis Eskilstuna,
som ett samlingsbegrepp för de åtgärder som minskar segregation. I denna
studie används det som ett samlingsbegrepp för planeringsåtgärder för ökad
integration mellan områden (Eskilstuna kommun 2018: 9).
Space syntax: En teori och metod som grundats av Bill Hillier. Space syntax
utgår från att stadsform är ett system och undersöker hur detta system kan
analyseras och mätas (Ekelund, B. & Koch, D. 2012: 9,13). I denna studie
används Space syntax som metod och teori.
Stadsform och urbanmorfologi: Urbanmorfologi är läran om stadens form samt
olika processer och komponenter som formar stadsform. De grundläggande
elementen inom stadsform är det grundläggande nätverket, vägar, kvarter,
fastigheter och byggnader. Ämnet berör hur dessa olika element i staden
förhåller sig till varandra (Oliveira, V. 2016: 2). I denna studie används det som
grund i de val som gestaltas.
11

3.
TEORI, METOD OCH EMPIRI
Utifrån forskningsfältet kommer detta kapitel att beskriva vilken inriktning denna
studie kommer att ha och vilka delar som är centrala i studiens
metod, analys och resultat. Kapitlet syftar till att skapa ramar för hur studien ska
behandla problemet.

© Lantmäteriet

på segregation. Legeby menar att segregation oftast anses vara ett socialt problem
men att det även bör betraktas som ett rumsligt problem. Genom att identifiera
segregation som ett rumsligt problem kommer Legeby fram till att segregation
inom offentliga platser beror på begränsad tillgänglighet och ojämn placering av
sociala resurser, exempelvis centrumanläggningar och skolor. Dessa orsaker bidrar
till att det inte sker ett utbyte mellan grannskapsenheter och behovet av att röra sig
i vissa områden, som bidrar till integration och möten, minskar (Legeby, A. 2013:
1). Legeby beskriver hur den politiska debatten om segregation till stor del berör
osynliga och även synliga barriärer som separerar människor från att mötas. Detta
styrker att segregation präglas av hur städerna är planerade och är därmed även ett
rumsligt problem (Legeby, A. 2013: 2).
Faktorer som påvisar hur stadsform bidragit till segregation i Stockholm redogörs
genom ett antal analyser i Legebys avhandling. En viktig faktor som presenteras är
tillgång till arbete. I områden som har lägre inkomster och högre arbetslöshet har
det påvisats att det finns fysiska barriärer som områden med mindre sociala problem
inte har, det innebär att stadsplanering har bidragit till problemet. Legeby beskriver
att stadsform har, på översiktlig nivå, skapat barriärer och avstånd mellan olika
stadsdelar vilket har lett till mindre utbyte mellan olika områden (Legeby, A. 2013:
319). Ytterligare en faktor som presenteras är tillgången och placeringen av skolor.
I Sverige finns det möjligheten att välja skola till sina barn, oberoende var man bor.
Det har delvis bidragit till en större blandning av barn från olika håll som möts, men
i de områden som präglas av segregation har skolorna låg intagning av barn utanför
stadsdelen (Legeby, A. 2013: 320–321). Sammanfattningsvis redogör Legeby för att
områden som har formats som avskilda enheter inte kan ses som socialt hållbara.
Det beror på att områdenas stadsform hindrar boende att samspela i offentliga rum
samt bidrar till en ojämn fördelning av stadsfunktioner (Legeby, A. 2013: 337).
Utifrån detta går det att utläsa att förändringar måste göras för att koppla samman
dessa områden med stadens större rumsliga system.

3.1 TEORETISKT PERSPEKTIV
I Gauthier och Gillilands klassificering (figur 1) går det att utläsa att Hilliers
forskning klassificeras som en kognitiv studie med en tydlig internalistisk riktning,
samma inriktning har studiens teoretiska perspektiv. Perspektivet grundas av
problemformuleringen och bakgrunden som har en tydligare historisk och kognitiv
inriktning.

SEGREGATION OCH URBANMORFOLOGI
Segregation står för separering och kan definieras på flera olika sätt i Sverige,
denna studie utgår från Sven Olsson Holts definition som ofta används i studier om
segregation. Olsson Holt menar att segregation är fysisk och består av en hierarki
mellan olika klasser och grupper. Segregation definieras som social distans som
befästs och upprätthålls genom fysisk separering (Olsson Holt 1995: 4–2).
Hur stadsform påverkar den sociala hållbarheten och segregation är fortfarande ett
relativt outforskat område. Ann Legeby är en aktuell forskare inom urbanmorfologi
och i avhandlingen ”Patterns of co-presence” undersöks stadsformens påverkan
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SPACE SYNTAX – STADEN SOM ETT SYSTEM
Att städers olika strukturer och former påverkar rörelsemönster och hur
tillgänglighet möjliggörs har konstaterats genom tidigare forskning som beskrivits
ovan. För att förstå hur dessa faktorer samspelar och skapa kopplingar mellan
stadsform och segregation kan Space Syntax användas. Bill Hillier, grundaren
av Space Syntax, beskriver problematiken med att enbart undersöka enstaka
rumsligheter för att förstå kopplingen mellan t.ex. segregation och stadsform. Hillier
menar att det inte handlar om det specifika rummet utan om kopplingen mellan
flera rumsligheter. Genom att undersöka det rumsliga systemet som helhet så kan en
bättre förståelse nås för enskilda platsers, stråks och områdens förutsättningar. Space
Syntax har konstaterat att det går att använda städers struktur för att påvisa vissa
sociala problem, t.ex. integration och segregation, och dess koppling till stadsform
(Hillier, B. & Vaughan, L. 2007: 207,212). Genom att använda Space Syntax kan
den här studien påvisa att social och rumslig segregation är fallet och därför
meningsfullt att, i linje med Legeby och Hillier, ingripa för att förbättra integration
och tillgänglighet till resurser.
Den rumsliga konfigurationen skapar basen för det Hillier m.fl. benämner
”natural movement”. Den rumsliga konfigurationen konditionerar hur vi rör oss
till målpunkter som finns i staden (Hillier m.fl. 1993: 32). Därför kan teorin Space
syntax vara ett bra komplement till givna funktionella förutsättningar.
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KVALITATIV TEXTANALYS
Första delen av arbetet består av en analys grundad på ett flertal dokument. Syftet
med analysen är att undersöka vad de olika författarna förespråkar för lösningar,
alltså vad huvudidéerna i texterna är. För att kunna undersöka det tillämpas en
kvalitativ textanalys. Fejes och Thornberg presenterar tre dimensioner som en
kvalitativ textanalys kan utgå ifrån. Den första dimensionen analyserar textens
författares framhävda tankar, alltså författarens föreställningar och åsikter som
presenteras i texten. Den andra dimensionen fokuserar på textens litterära uttryck
och grammatik för att skapa kunskap om hur texterna är uppbyggda och vad de
innehåller. Den tredje dimensionen analyserar texter med syfte att koppla samman
informationen till omgivande faktorer i samhället och utläsa värderingar och idéer
(Fejes, A. & Thornberg, R. 2014: 179).
Det som kommer att undersökas genomgående i alla dokument är vad texten
framhåller som relevant, prioriteringar, värderingar, presenterade lösningar och
verktyg och hur idéerna hänger samman. För att kunna svara på frågeställningarna
är det även intressant att skilja på författarna för att tydliggöra vad forskare beskriver
som viktigt. Utöver det ska en sammanfattande tolkning göras i förhållande till
kontexten av denna studie.

3.2 METOD
För att kunna uppnå syftet med arbetet tillämpas en metodkombination av flera
olika tillvägagångssätt och studien delas in i två huvuddelar som innefattar både
induktion och deduktion. Utforskning genom induktion sker utan att en specifik
hypotes eller utgångspunkt har specificerats. Istället används cases i form av
forskning och kommunala dokument för att göra en analys som genererar förståelse
och rimliga förklaringar till vilka verktyg som kan användas för att minska
segregation i utsatta områden. Verktygen utgör sedan en hypotes, riktlinjer för
stadsläkning, som den deduktiva delen av arbetet ska utgå ifrån. Utforskning genom
deduktion utgår från en hypotetisk teori som appliceras och analyseras (Farthing, S.
2016: 97).

Utifrån de tre dimensionerna som presenteras av Fejes och Thornberg kommer
denna studie att först utgå från den första dimensionen för att skilja de olika idéerna
och dess förespråkare åt. Därefter kommer den tredje dimensionen att tillämpas för
att kunna koppla samman texterna och slutligen kunna formulera riktlinjerna.

RUMSLIG ANALYS
En första orientering i problematiken kring segregation har lett mig till slutsatsen
att flera av de viktigaste rumsliga aspekterna av segregation kan beskrivas och
förstås genom analyser av det rumsliga nätverket och den rumsligt-funktionella
dispositionen i den fysiska miljön. Denna slutsats grundas i Hilliers m.fl. förklaring
av ”natural movement” (Hillier m.fl. 1993: 32).

I denna studie bidrar den deduktiva delen av studien till en djupare förståelse för
resultatet av den första delen, induktionen, samtidigt som en helhetsbild med
exemplifiering kan utveckla analysen. Anledningen till uppdelningen är att skapa
en tydligare struktur i studien och samtidigt, genom triangulering, tydliggöra hur
resultatet kan påverka i praktiken.
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Space Syntax

centralitet och genhet) och ”integration” (platsers centralitet) att representeras för
olika skalor.

I den andra delen av arbetet kommer analysverktyget Space syntax att användas
för att kartlägga områdets grad av rumslig integration (lokalt och globalt), både i
nuläget och efter att riktlinjerna har applicerats. Det genomförs genom att undersöka
tillgängligheten till det offentliga rummet och siktsträckor i området i dagsläget och
sedan görs samma analys efter förändringarna har gestaltats. Utifrån analyserna
ska det utläsas i vilken utsträckning riktlinjerna kan påverka segregationen mellan
områden inom det grundläggande nätverket.
Grundaren av Space syntax, Bill Hillier, har utvecklat dessa beskrivningsmodeller
som visar hur städers rumsligheter kan förklara och påverka sociala förhållningssätt.
Grunden och syftet med analyserna är alltså att förstå förhållandet mellan städernas
rumsligheter och sociala processer som exempelvis gångflöden och trygghet.
Space syntax grundas i matematiska nätverksanalyser som syftar till att beskriva
relationerna av nätverket i ett system. Genom att undersöka nätverket i städerna och
kopplingarna kan förståelse av enskilda platsers sociala företeelser skapas (Legeby,
A. m.fl. 2015b: 2–3).

Analyskartorna som tas fram i samband med SMoG är en tolkning av mitt slutgiltiga
gestaltningsförslag och därför ska kartorna ses som indikativa i vidare användning.
För att göra exakta analyser med hjälp av Space syntax måste vidare undersökningar
av platsen göras för att tydliggöra förhållanden mellan broar och vilka områden
som har varierande höjdskillnader som hindrar rörelse. I Space syntax benämns
dessa avvikelser som ”unlinks”. Med andra ord visar analyskartorna en helhet och
övergripande idé av resultatet.
Rumslig-funktionell analys
Utöver att undersöka den rumsliga integrationen med hjälp av Space Syntax ska
även en översiktlig rumslig och tematisk analys göras för att utläsa hur funktioner
och samhällsfunktioner är placerade. Precis som Legeby beskriver så påverkar
funktioners placering, möjlighet till kommunikationer och tillgänglighet till
samhällsfunktioner hur segregerat ett område är (Legeby, A. 2013: 319–321). I
analysen redogörs attraktioners och målpunkters lokalisering i det utvalda området.
De funktioner som presenteras är grundläggande i vårt samhälle och delas upp i fyra
huvuddelar:

För att fånga de olika aspekter som analysen syftar till används en segmentkarta
över det berörda området med därtill hörande lämplig kontext. Kartan består av ett
flertal linjer som representerar alla stadsrum som kan nås av befolkningen. Linjerna
representerar noder och bytespunkten mellan linjerna representerar länkar. Linjerna
kan representera olika saker beroende på vad för analys som genomförs. I denna
studie kommer linjerna dras för att visa på hur integrerat och gent områdets nätverk
är. För att påvisa det så kommer alla bilvägar, gångvägar, stråk, torg och andra platser
som används av allmänheten att inkluderas. Resultatet kommer visa i vilken grad
de olika rörelsesystemen är integrerade i det övergripande nätverket (Ekelund, B. &
Koch, D. 2012: 24–32, 6).
I denna studie kommer jag att kunna använda segmentkartor över Stockholm som
tagits fram av forskningsgruppen SMoG på Chalmers universitet. Undersökningen
av konsekvenserna av mina föreslagna förändringar (gestaltningsdelen) kommer
att analyseras med hjälp av programvaran PST (Place Syntax Tool) som utvecklats
av Chalmers och KTH. I kartor kommer både ”betweenness” (rörelsestråkens

•
•
•
•
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Utbildning: Förskolor, grundskolor, gymnasium och högre utbildning.
Grönska, rekreationsområden och sport: Skog, parker, fotbollsplaner,
sporthallar.
Kommunikationer: Busstationer, tunnelbanestationer, järnvägsstationer,
motorvägar.
Samhällsfunktioner: Dagvaruhandel, vårdcentraler, bibliotek, simhall,
kyrkogård, kulturhus.

Utifrån dessa funktioners lokalisering kan magnitud, spridning och tillgänglighet
undersökas. Hur koncentrerat de olika funktionerna är kan påverka rörelsemönster
i området (De Jong, T. & Van Der Voordt, D. 2002: 105). Den rumslig-funktionella
analysen av ett visst geografiskt område ger viktig input för att kalibrera och

METODDISKUSSION

nyansera Space Syntax-beskrivningen av potentialen för ”natural movement”.
Förhållandet mellan och koncentrationen av funktioner kan förklara var rörelse i
området finns. Informationen om funktioners lokalisering hämtas från Stockholm
stads hemsida, Lantmäteriets kartor samt genom jämförelse av Google maps och
Eniro karttjänst.

Metodkombination används för att studien har väldefinierade delar som kräver olika
metoder trots att delarna arbetar mot samma syfte. Fördelarna med att använda
metodkombination i detta fall är att det skapar en helhetsbild av resultatet och
förslaget, vilket gör det enklare att applicera studien inom planering i framtiden.
Ytterligare en fördel med metodkombinationen är att metoderna kan komplettera
varandra och visa på aspekter som annars hade förbisetts. Nackdelarna med
metodkombination är främst att det är tidskrävande att lyckas genomföra flera
metoder fullt ut (Denscombe, M. 2016: 230-231). Det är något som jag har i åtanke
under arbetets gång och i min avgränsning.

EXPLORATIV METOD
Utifrån resultatet från den kvalitativa textanalysen kommer en hypotes att
formuleras som består av riktlinjer för stadsläkning. Hypotesen kommer att prövas
i en gestaltande undersökning som exemplifierar applicering av riktlinjerna på
stadsdelsnivå. Förslag på insatser i området kommer att föregås av en sammantagen
analys av resultaten från Space Syntax och rumslig-funktionell analys.

I kvalitativa analyser sker ett selektivt urval av den stora mängd data som analyserna
innehåller. Detta urval måste genomföras på ett objektivt sätt för att inte förvränga
den information som samlas. Forskaren som gör studien måste tolka data utifrån
vissa preferenser men samtidigt kommer forskarens egna värderingar inte kunna
utebli och därför påverka resultatet till viss del (Denscombe, M. 2016: 379-381).
Därför är det viktigt att vara objektiv och ha tydliga ramar för vilken information
som väljs ut i analysen.

Detta för att möjliggöra både diagnos för området och för att hitta passande
och effektiva tillämpningar av riktlinjerna. När riktlinjerna har tillämpats
kommer en kritisk utvärdering att göras för att påvisa i vilken utsträckning
stadsläkningsriktlinjerna bedöms ha minskat segregationen på stadsdelsnivå.
Analysera vad forskare, kommunen
och exempel framhåller som relevant, vik�gt och eventuella lösningar/verktyg.

Analysera resultatet

Teori

Göra integra�onsanalys genom
Space syntax.

Kvalitativ
textanalys

Rumslig
Rumlig analys

Analysera hur idéerna hänger
samman och sortera i analysen.

Göra rumslig-funk�onell analys

Explorativ metod
Applicera riktlinjerna genom
gestaltning

De rumsliga analyserna innefattar Space syntax och funktionsanalys. Space syntax
är en komplicerad metod som måste förstås av forskaren innan tillämpning för
att materialet ska kunna användas på rätt sätt. Analysen hanterar enbart det
performativa vilket innebär att det representativa såsom rumslig form, detaljer eller
storlek inte syns eller påverkar analyserna. Det gör att analysen måste kompletteras
med information i form av andra analyser. Resultatet som redovisas i enkla färger i
en karta kan tolkas på ett felaktigt sätt. Bara för att man höjer värdena i analysen i
det presenterade förslaget så måste inte det betyda att problemet är löst, fler faktorer
spelar in det slutgiltiga resultatet och det performativa är en av de grundläggande
faktorerna (Ekelund, B. & Koch, D. 2012: 41-42).

Riktlinjer
Rumlig analys
Rumslig
analys

Göra rumslig-funk�onell analys.

Formatera riktlinjer (hypotesen)
u�från teorin och den kvalita�va
textanalysen.

Göra integra�onsanalys genom
Space syntax.

Figur 2: Illustration av studiens tillvägagångssätt.
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Kommissionen för ett hållbart Stockholm
Kommissionen för ett hållbart Stockholm består av forskare och tjänstemän som,
på uppdrag av Stockholm stad, undersöker hur kommunen kan bli hållbar utifrån
fyra huvudteman. Temat ”Boende och stadsmiljö” berör frågan om segregation och
hur det kan motverkas. Ur temat används tre rapporter som diskuterar problemet
ur olika perspektiv samt en redogörelse av statistik som visar vilka områden som
är segregerade. Rapporterna ska användas för att undersöka om de verktyg som
presenteras i arbetet kan användas i riktlinjerna för stadsläkning.
Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö
Kommissionen arbetar på ett liknande sätt som Kommissionen för ett hållbart
Stockholm. Skillnaden är att rapporterna från Malmö har ett politiskt bredare
perspektiv medan Stockholms rapporter är inriktade på ett specifikt ämne.
Rapporterna kommer att användas för att utläsa vilka verktyg som förespråkas och
om de kan användas i riktlinjerna. Det är främst två rapporter som berör stadsform
och fysisk planering, de kommer användas i analyserna.

3.3 EMPIRI
I detta kapitel presenteras det material som kommer att användas för analyser
och diskussioner. Dokumenten har alla förslag på hur segregation ska minska och
presenterar olika verktyg för att uppnå detta. Utifrån materialet ska en analys göras
och verktyg till stadsläkning destilleras fram.
Dela[d] Stad
Dela[d] stad är en forskningsrapport av Ann Legeby, Meta Berghauser Pont och
Lars Marcus som konkretiserar social hållbarhet i praktiken inom stadsbyggnad i
Göteborg. Forskningen består av fem delrapporter som går igenom hela processen
från avvägningar, metodval, åtgärder och slutligen exemplifiering för att förändra
stadformen med syfte att gynna social hållbarhet. Dela[d] stad kommer i denna
studie att användas för att undersöka om verktygen kan användas till riktlinjerna för
stadsläkning i Stockholm. Forskningen i Göteborg har inte ett politiskt perspektiv
och tydliggör att de inte tar ställning till hur kommunen väljer att arbeta (Legeby, A.
m.fl. 2015d: 15).
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4.
ANALYS OCH RESULTAT
I denna del kommer den kvalitativa textanalysen att genomföras samt jämföras
med varandra för att slutligen resultera i ett urval av åtgärder som formuleras som
riktlinjer för stadsläkning. Detta kapitel syftar till att undersöka olika verktyg som
kan användas för att lösa problemet och formulera en hypotes, i form av riktlinjer
för stadsläkning, som ska gestaltas.
© Lantmäteriet

Space Syntax kan användas för att förstå hur det sociala hänger samman med
stadsform, men att det samtidigt är viktigt att ha i åtanke att analysen inte ser till
de sociala frågorna i sig utan helheten mellan de olika problemen (Legeby, A. m.fl.
2015b: 3). Space Syntax är ett verktyg som avtäcker stadens rumsliga nätverk.
Nätverken som synliggörs genom Space syntax är oberoende av vad som omger
nätverkets linjer, det innebär att olika miljöer som parker eller centrum inte
påverkar resultatet av analyserna utan visar enbart hur integrerat nätverket är genom
att undersöka noder och länkar. Forskarna beskriver att meningen med att skala av
analysen till enbart nätverket är att visa på relationerna mellan olika områden och
rumsligheter, det performativa, istället för att fokusera på det representativa som
påverkar hur området uppfattas (Legeby, A. m.fl. 2015b: 10). Detta kan tolkas som
att forskarna förespråkar att de grundläggande rumsliga egenskaperna hos stadens
form och det performativa bör prioriteras i arbetet med segregerade områden.

4.1 ANALYS AV DOKUMENT

I forskningen om Göteborg har Space syntax används för att göra analyser av
rumslig centralitet, rumslig räckvidd och överlappande integration. För att få
en bättre förståelse av vilka faktorer som präglar segregationen i området har en
tillgänglighetsanalys av funktioner och service genomförts samt jämförelser av
demografisk statistik. Det menar forskarna är att gå ett steg längre och adressera
var det finns möjlighet till insatser och förbättringar (Legeby, A. m.fl. 2015b: 20).
Slutligen reflekterar forskarna kring datainsamling och vikten av ett nära samarbete
inom kommunen och med grannkommuner för att lyckas få fram så detaljerad data
som möjligt.

Dela[d] stad
I denna studie används Dela[d] stad för att undersöka hur de verktyg som
presenteras i forskningen kan tillämpas i Stockholms förorter. Forskningens syfte
är att, i samarbete med Boverket, påvisa hur segregation och stadsform i Göteborg
kan kopplas samman, beskriva verktyg som kan användas samt föreslå hur de kan
appliceras. Forskningens uppdelning i flera delar bidrar till att läsaren lättare kan
utläsa vad studien fokuserar på och syftet följer genom alla delar. Den första delen av
Dela[d] stad beskriver hur forskningen är upplagd, vilka områden i Göteborg som
studien utgår från samt hur kommunen tolkar social hållbarhet. Dessa punkter anses
inte kunna bidra till syftet med denna studie och därför kommer den första delen av
forskningen inte undersökas vidare (Legeby, A. m.fl. 2015a: 1–8).
Den andra delrapporten i forskningen berör vilka metoder som kan användas för att
genomföra sociala stadsbyggnadsanalyser. Det främsta verktyget som presenteras
och förespråkas är Space Syntax. Forskarna förklarar vikten av att förstå kopplingen
mellan rum för att kunna koppla problembilden till helheten. De framhäver att
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I den tredje rapporten av forskningen Dela[d] stad appliceras de olika metoderna
och analyserna, som beskrevs i den andra delen, på utvalda områden i Göteborg.
Forskarna presenterar resultatet av analyserna samt hur de kan sammanställas för
att visa på skillnaderna. De väljer att arbeta med ett polardiagram som kan visa på
både nuläge och målbild. När diagrammen för de olika områdena placeras bredvid
varandra kan det vara lättare att urskilja vad som bör prioriteras (Legeby, A. m.fl.
2015c: 5–11). Detta kan ses som ett sätt att sortera och prioritera områden efter att
analyserna har genomförts. Den tredje delen av forskningen har en tydlig inriktning
mot Göteborg och presenterar inte många nya perspektiv på lösningar och verktyg,

utöver hur resultat kan presenteras i polardiagram.
Forskningens fjärde del förklarar hur analyserna kan användas i nästa steg, som
ett designstöd. Forskarna presenterar ett arbetssätt som de har utgått från när de
använder analyserna för att föreslå förändringar i stadsdelarna. Genom att utgå från
det arbetssättet, se figur 3, kan arbetet resultera i ett genomarbetat planförslag som
kommer att kunna bidra till ökad integration (Legeby, A m.fl. 2015d: 7).

Figur 3: Arbetssätt från Delad stad (Legeby, A. m.fl. 2015e: 3)

Den femte och avslutande delen av forskningen innehåller forskarnas reflektioner
av deras arbete. De knyter an till en av Jane Jacobs största frågeställningar om varför
vi fortsätter att bygga städer utan att förstå den grundläggande problematiken och
varför vi genomför åtgärder på problem utan att veta om de ger ett positivt resultat.
Forskarna menar att de, genom denna forskning, kommit en bit på vägen för att
jobba emot den här problematiken. De påstår att genom att förändra processen för
hur ett stadsbyggnadsförslag tas fram kan ett bättre resultat uppnås. Genom det
föreslagna arbetssättet så kan analyser som Space syntax bidra till en större förståelse
av problemen i städer (Legeby, A. m.fl. 2015e: 3).
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De verktyg som presenterats och diskuteras i Dela[d] stad sammanfattas och tolkas
till denna studie i figur. 4.

Verktyg

Hur verktyget ska användas enligt författarna

Eventuell behållning i denna studie

Space syntax

Space syntax används i detta sammanhang för att analysera hur arbetet
ska gå vidare och var åtgärder ska ske.

Space syntax kan i denna studie användas för att analysera platsen innan
och efter för att ställa diagnos och verifiera effekter. Eventuellt även
prioriteringssystem.

Prioritera det performativa

Genom att prioritera nätverket i systemet kan de grundläggande
funktionerna och förutsättningarna för området tydliggöras.

Genom att undersöka det rumsliga nätverket kan åtgärderna slå igenom
på en djupare nivå än att bara ändra bilden av staden, utan nå kärnan
och grundläggande strukturer.

Tillgänglighetsanalys

Forskarna kompletterar Space syntax med tematiska analyser som visar
var service och centrum finns. Det gör att resultatet kan visa större
förståelse för brister.

Kan användas för att urskilja skillnader i tillgänglighet och vad som
fattas i stadsdelarna.

Demografisk statistik

Används för att visa på skillnader i resultatet

Kan användas för att bestämma vilka områden som riktlinjerna passar
för.

Polardiagram

Används för att presentera skillnader i resultatet och sortera
information.

Kräver en större studie för att få mening samt fler områden, därför
används diagrammen inte i denna studie.

Arbetssätt

Forskarna presenterar ett arbetssätt som går ut på att alltid utgå från
analyser när man tar fram en ny plan men också pröva planen genom
analyser innan den verkställs.

Studien kommer visa hur ett varv av detta arbetssätt kan gå till.

Figur 4: Sammanställning av verktyg som presenterats i Dela[d] stad
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att skapa trevliga promenadstråk kan grannskapskänslan öka och en ansvarskänsla
för gemenskap skapas (Emmelin & Eriksson 2012: 25). Utöver dessa åtgärder
presenteras hur tryggheten kan ökas genom dialog samt att det finns ett behov av
att förbättra ryktet för utsatta områden. Dessa delar anses inte vara av relevans för
denna studie.

Kommissionens syfte är att genom vetenskapligt underlag kunna föreslå åtgärder
för hur Malmö ska bli mer socialt hållbart. Eftersom kommissionen riktar sig till
det mycket omfattande ämnet ”social hållbarhet” tar mitt arbete enbart upp de
delar som berör segregation och integration. Utifrån den utgångspunkten har två
texter tolkats som relevanta; Den första heter ”Kan socialt kapital byggas in i våra
bostadsområden och därmed förbättra invånarnas upplevda och mentala hälsa?”
och är skriven av Maria Emmelin och Malin Eriksson, den andra heter ”Stadens
rumsliga påverkan på hälsan” och är skriven av Eva Engquist, Christer Larsson och
Katarina Pelin. Tillsammans utgör dessa två dokument ett förslag på hur segregation
och social hållbarhet kan påverkas genom fysisk planering. I dokumenten diskuteras
många åtgärder men få av dem berör segregation, därför kommer analysen av dessa
dokument enbart att fokusera på de åtgärder som förslås för ökad integration och
som har en direkt koppling till fysisk planering.

Den andra rapporten ”Stadens rumsliga påverkan på hälsan”, skriven av Eva
Engquist, Christer Larsson och Katarina Pelin, är mer orienterad kring lösningar
i den fysiska planeringen och har en direkt koppling till hur rumsligheter kan
uppfattas. Syftet med rapporten är att redogöra för de faktorer som påverkar hälsan
och bidrar till att den blir ojämn i städer. Rapporten syftar även till att beskriva
slutsatserna i form av olika åtgärder som kan ge förutsättningar för en god hälsa
(Engquist, E. m.fl. 2012: 5). Efter en redogörelse av vad problemet är och inte är,
samt vad fysisk planering inte kan påverka, presenteras exempel på åtgärder inom
stadsplanering. För integration mellan stadsdelar bör barriärer överbryggas genom
att omvandla trafikleder till stadsgator och ge gång-, cykel- och kollektivtrafik bättre
tillgänglighet. Denna åtgärd bidrar till tillgängliga rörelsemönster, mer samhörighet
och möjlighet till sociala utbyten (Engquist, E. m.fl. 2012: 15). Ytterligare en
åtgärd som presenteras är att utveckla småskaligheten för att skapa variation och
upplevelserika platser, bland annat genom blandad bebyggelse och mindre åtgärder
som stadsodling. Det anses kunna attrahera olika grupper att mötas och skapa
initiativ från boende. Skolor anses kunna ge barn nya perspektiv om de går i en skola
där fler olika kulturer möts. Därför anses lokalisering av skolor även vara en viktig
åtgärd för att långsiktigt kunna öka integrationen mellan områden (Engquist, E.
m.fl. 2012: 17).

Rapporten som är skriven av Emmelin och Eriksson syftar till att presentera en
översikt av hur hälsan påverkas av boendemiljöer samt hur det sociala kapitalet
kan fungera som en resurs och tillgång vid områdesutveckling. Slutligen redogörs
några åtgärder som har vetenskapligt stöd och kan bygga in socialt kapital i
bostadsområden (Emmelin & Eriksson 2012: 5). Grunden i rapporten utgår från
begreppet ”socialt kapital” som innefattar sociala nätverk, sociala stöd och möjlighet
till deltagande i samhället. Författarna menar att genom att undersöka det sociala
kapitalet och utgå från det vid utveckling av områden kan den fysiska och mentala
hälsan förbättras (Emmelin & Eriksson 2012: 11).
Författarna beskriver ett sätt att bygga in det sociala kapitalet i bostadsområden
är genom att skapa ”tredje mötesplatser” för att underlätta social interaktion. Den
tredje mötesplatsen är en plats för möten utöver hemmet och arbetsplatsen. Det
kan vara exempelvis affärer, lekplatser och bibliotek. En utmaning med att skapa
dessa tredje mötesplatser är att olika behov och grupper kräver olika funktioner och
därför måste en analys av behoven i området analyseras. Författaren menar att det
möjliggör för interaktion mellan olika grupper. Ytterligare en åtgärd som presenteras
i rapporten är att satsa på grön- och rekreationsområden. Genom att satsa mer på

Sammanfattningsvis är dessa rapporter väldigt blandade när det gäller vilka nivåer
(skalor, skeden i processen) åtgärderna kan appliceras på. Vissa är lämpliga i
översiktsplanering och andra i planprogram. Därför bidrar dessa rapporter till en
stor mångfald av åtgärder på olika skalor.
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De verktyg som presenterats och diskuteras av Kommissionen för ett socialt hållbart
Malmö sammanfattas och tolkas till denna studie i figur. 5.

Verktyg

Hur verktyget ska användas enligt författarna

Eventuell behållning i denna studie

Underlätta social interaktion

Genom att skapa ”tredje mötesplatser” ska social interaktion underlättas. Att skapa en mötesplats i det offentliga rummet blir en central del i
Det skulle kunna innebära affärer, caféer, bibliotek och lekplatser.
studien.

Satsa på mötesplatser i grönoch rekreationsområden

Ger avkoppling, minskar stress och uppmuntrar till möten.

Stimulerande promenadstråk kan utvecklas.

Förändra trafikleder till
stadsgator

Detta ska leda till att barriärer överbryggas och skapar sammanhang
mellan stadsdelar på lång sikt.

Stora eller otrygga vägar kan utvecklas och bli stadsgator.

Komplettera med bostäder som Utveckling av småskalighet och variation kommer leda till bättre sociala
överbryggar skillnader genom möjligheter. Speciellt i efterkrigsområden som präglas av en storskalig
bebyggelse
att utveckla småskalighet

För att skapa mer variation kan mindre bebyggelse byggas för att
komplettera och skapa en bättre övergång mellan områden

Lokalisering av skolor

Ge en chans att låta barn från olika kluster möta varandra och ge
möjlighet att se andra vägval.

Det kan eventuellt vara intressant att placera en skola mellan två
områden.

Stadsodling

Genom att erbjuda plats och möjligheter att lära sig odla kan ett utbyte
mellan olika grupper uppmuntras. T.ex. genom odlingslådor.

Detta kan skapa starkare tillhörighet men kan vara för låg skala för
denna studie.

Figur 5: Sammanställning av verktyg som presenterats av Kommissionen för ett socialt
hållbart Malmö
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mer detaljerad nivå medan den andra har ett översiktligt fokus. Även i denna
del formuleras tydliga åtgärder som berör segregation och stadsform, ibland kan
åtgärderna i denna rapport stämma överens med de åtgärder som föreslås på en
översiktlig nivå, exempelvis när det kommer till socialt värdeskapande. Syftet är
att identifiera det socialt värdeskapande på olika platser ska prioriteras så att det
kan förstärkas (Stockholm stad 2016b: 53). Rapporten beskriver även vikten av
att uppmuntra kultur i förorterna och segregerade områden. Därför föreslås bland
annat att ateljéer och platser för konst bör uppmuntras (Stockholm stad 2016b: 54).

Den första delrapporten av kommissionens publikation heter ”Skillnadernas
Stockholm” och syftar till att synliggöra var och hur staden är segregerad utifrån
utvalda indikatorer samt att visa på utvecklingen (Stockholm stad 2015: 6). Efter en
redogörelse av vad social hållbarhet är för kommunen utgör rapportens större del av
statistik och diagram som visar Stockholms 14 olika stadsdelsområdens livsvillkor. I
de 14 olika stadsdelsområdena finns det totalt 133 stadsdelar, därmed är all statistik
övergripande och generaliserad för att visa hur hela stadens utveckling ser ut
(Stockholm stad 2015: 16). Därför blir statistiken och slutsatserna inte relevanta för
denna studie.

Ytterligare en rapport som Kommissionen för ett hållbart Stockholm publicerat
heter ”Hur kan markpolitik och planering påverka segregation och social
hållbarhet?”. Rapporten är ett underlagsmaterial för framtida planering och
innehåller kapitel från flera olika forskare som förklarar problemet och föreslår
lösningar ur olika perspektiv. Roger Andersson, professor vid Institutet för bostads
och urbanforskning, beskriver i ett inledande kapitel hur områdesbaserade insatser
bidrar till att segregationen i utsatta områden inte minskar. Andersson menar att
kommuner som enbart fokuserar på områden som har sämre socioekonomiska
förutsättningar bidrar till segregationen genom att ignorera faktumet att de rika
områdena också är segregerade (Andersson, R. 2016c: 4–5). En av åtgärderna som
Andersson förespråkar går att koppla till stadsform och segregation. Andersson
beskriver att det behövs ett större fokus på att jämna ut de socioekonomiska
skillnaderna i kommunerna istället för att försöka motverka det i ett utsatt område
(Andersson, R. 2016c: 6). Roger Andersson är den forskare i rapporten som tar
hänsyn till åtgärder i den fysiska planeringen. Övriga delar av rapporten fokuserar
på markpolitik och är därför inte relevanta i denna studie.

Den andra delrapporten heter ”Från delad till enad stad” och fokuserar på hur social
hållbarhet i staden kan främjas genom översiktsplanering. Syftet med rapporten är
att föreslå åtgärder i översiktsplanering för att främja social hållbarhet (Stockholm
stad 2016a: 4). Eftersom denna studie avgränsas till hur planering kan minska
segregation så analyseras bara de delar som berör integration och segregation,
de delar som berör andra aspekter av social hållbarhet redogörs inte i studien. I
rapporten undersöks vad som behöver förändras i den nu inaktuella översiktsplanen
från år 2010 ”Översiktsplanen för Stockholm – promenadstaden”. Författaren
argumenterar för att tyngdpunkterna i översiktsplanen måste bli tyngre. Alltså
måste skillnaderna mellan segregerade områden tydliggöras för att förstå varför de
utgör områden som ska pekas ut som tyngdpunkter. För att lyckas med det föreslås
stadsbyggnadsanalyser och utvecklade analysmodeller för socialt värdeskapande
(Stockholm stad 2016a: 27, 35). Författaren beskriver även vad som behöver
prioriteras i utvecklingen av stadsdelar för att främja integration. Att prioritera gatan
som mötesplats, främja genomströmning och siktlinjer för att möjliggöra utbyte
är tre faktorer som förväntas kunna integrera drabbade områden (Stockholm stad
2016a: 28–29).
”Staden där vi möts” är den tredje delrapporten från kommissionen för ett hållbart
Stockholm. Rapporten berör verktyg som kan användas för att integrera områden
genom offentliga rum och mötesplatser. Skillnaden mellan denna delrapport
och ”Från delad till enad stad” är att denna rapport beskriver problematiken på
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De verktyg som presenterats och diskuteras av Kommissionen för ett hållbart
Stockholm sammanfattas och tolkas till denna studie i figur.6.

Verktyg

Hur verktyget ska användas enligt författarna

Eventuell behållning i denna studie

Göra tyngdpunkter tyngre

Genom att tydligt visa på skillnaderna på områden kan det bli lättare att
prioritera.

Ett övervägande av tyngdpunkter i ÖP kan vara intressant för att välja ut
områden som behöver riktlinjer.

Gatan som mötesplats

Prioritering av gatan som mötesplats kan bidra till fler naturliga möten

Kan vara en riktlinje för vad som bör prioriteras

Siktlinjer

Genom att skapa överblickhet kan ett utbyte mellan olika kulturer och
människor ske

Kan vara en riktlinje för vad som bör prioriteras

Genomströmning

Genom att skapa platser som fler människor, i andra stadsdelar, vill ta sig Skapa ett utbyte mellan stadsdelarna och locka övriga besökare som kan
till så motverkas inåt arbetande centrum.
föra samman stadsdelarna.

Värdeskapande anlayser och
identifiera socialt värdeskapande i områden

Analyser av vad som är socialt värdeskapande för varje plats kan locka
fler besökare och bör därför förstärkas.

Undersöka vad som är värt att stärka i kopplingen mellan områdena.

Mer kultur

Genom att skapa plats för kreativitet och konst kan fler mötas

Undersöka hur detta kan tillämpas i områden med hög grad av krock
mellan kulturer.

Figur 6: Sammanställning av verktyg som presenterats av Kommissionen för ett hållbart
Stockholm
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Utifrån ovanstående kategorisering resulterar den kvalitativa textanalysen i
att författarna av Dela[d] stad har ett större fokus på hur planprocessen och
olika förarbeten kan bidra med integration i ett område istället för att föreslå
specifika åtgärder i staden. Författarna i Kommissionen för ett hållbart Stockholm
förespråkar åtgärder i alla kategorier, vilket innebär att de har ett tvärsektoriellt
perspektiv samtidigt som de inte beskriver problematiken i de olika stadierna
inom stadsplanering djupgående. Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö
förespråkar att åtgärder främst ska ske i en lägre detaljnivå och fokuserar inte i första
hand på process- eller översiktliga förändringar i den fysiska planeringen.
Denna studie fokuserar på skal- och detaljnivån mellan översiktsplanering
och detaljplanering men även hur stadsform och stadens system kan påverka
segregation. Av de presenterade verktygen har främst fem stycken en direkt koppling
till staden och dess system: Space syntax, genomströmning, siktlinjer, prioritering
av det performativa och gatan som mötesplats. Denna bedömning grundas utifrån
studiens teoretiska perspektiv.

4.2 RESULTAT OCH KATEGORISERING AV VERKTYG
Verktygen som presenteras i texterna fokuserar på olika typer av applicering, vissa
av verktygen utgår från hur processen kan förändras för att nå ett bra resultat, vissa
verktyg har en strategisk inriktning medan vissa verktyg är direkt applicerbara i
den fysiska planeringen. Denna studie utgår från de verktyg som kan användas
mellan översiktsplanering och detaljplanering samt är applicerbara i den fysiska
planeringen. Därför kategoriseras de olika verktygen efter vilken nivå av fysisk
planering som verktyget är applicerbart, se kategoriseringen i figur 7.
Den första kategorin benämns som ”process” och har en tydlig inriktning på
föreslagna förändringar i planprocessen för att kunna uppnå en mindre segregerad
stad, olika verktyg som kan användas i processen inför planläggning. Den andra
kategorin ”översiktsplanering” berör strategiska frågor som kan behandlas i ett
helhetsgrepp i kommunen. Den tredje kategorin berör den mellannivå som denna
studie fokuserar på och samlar de verktyg som kan översättas till riktlinjer för
områden med liknande problematik. Den sista kategorin ”detaljplanering” berör
åtgärder som är platsspecifika.

Process

Arbetssä� (Delad stad)
Demograﬁsk sta�s�k (Delad
stad)
Polardiagram (Delad stad)

Översiktsplanering

Mellannivå

Detaljplanering

Göra tyngdpunkter tyngre
(Stockholm)

Lokalisering av högstadieskolor
(Malmö)

Komple�era med bostäder som
överbryggar skillnander genom
a� utveckla småskalighet
(Malmö)

Sluta fokusera på utsa�a områden (Stockholm)

Tillgänglighetsanalys (Delad
stad)
Värdeskapande analyser och
områden (Stockholm)
Space syntax (Delad stad)
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Figur 7: Kategorisering av verktyg

Genomströmning (Stockholm)

Prioritera det performa�va
(Delad stad)

Siktlinjer (Stockholm)

Gatan som mötesplats (Stockholm)

Förändra traﬁkleder �ll stadsgaUnderlä�a social interak�on
tor (Malmö)
(Malmö)
Satsa på a�rak�va grön- och
rekrea�onsområden (Malmö) Stadsodling (Malmö)

Space syntax (Delad stad)

Mer kultur (Stockholm)

Skapa genomströmning
Mål: Skapa ett utbyte mellan stadsdelarna som bidrar till att det finns ett behov att
röra sig över gränserna.
Tillvägagångsätt: Skapa fler platser som attraherar olika typer av människor och
placera samhällsfunktioner som kräver ett möte mellan olika grupper.
Skapa siktlinjer
Mål: Skapa en överblickhet som bidrar till att fler kan röra sig i området.
Tillvägagångssätt: Utveckla det befintliga vägnätet och koppla samman stadsdelarna
genom tydligare och genare vägar.
Förändra trafikleder till stadsgator
Mål: Överbrygga barriärer och skapa ett sammanhang mellan stadsdelar på längre
sikt.

4.3 RIKTLINJER FÖR STADSLÄKNING
Riktlinjerna utgår från resultatet av den kvalitativa textanalysen och formar en
hypotes som sedan prövas i den explorativa metoden. Tidigare har studien haft en
kognitiv inriktning, i enlighet med Gauthier och Gillilands klassificering (se figur 1).
Denna del av studien har en normativ inriktning som grundas i den kognitiva delen
av arbetet.

Tillvägagångssätt: Förtäta längst större trafikleder, tillgodose befintliga vägar med
trottoarer och skapa tryggare övergångar.

Prioritera det performativa
Mål: Genom att prioritera åtgärder som förändrar det grundläggande nätverket i
systemet kan resultatet bidra till förändrade strukturer i rörelsemönster.

Tillvägagångssätt: Utveckla befintliga grönytor och skapa ett bättre sammanhang
mellan olika grönområden.

Tillvägagångssätt: De grundläggande analyser som genomförs ska inte fokusera på
hur platsen är gestaltad utan på hur människor kan röra sig genom området och
vilka målpunkter de kan nå inom nätverket. Detta ska ske genom exempelvis Space
syntax.

Omlokalisera och utveckla nya skolor med genomtänkt placering
Mål: Skapa möjlighet för barn och unga att mötas över gränser.

Utveckla grön- och rekreationsområden
Mål: Skapa platser för möten i miljöer som kan ge avslappning

Tillvägagångssätt: Placera skolor och gymnasium i områden som tryggt kan nås
från flera stadsdelar.
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5.
GESTALTNING
Den gestaltande delen syftar till att applicera riktlinjerna för stadsläkning på ett område som är segregerat för att sedan undersöka om åtgärderna kan bidra till mindre
segregation. Denna deduktiva del av arbetet är normativ och testar en hypotes som
är riktlinjer.

© Lantmäteriet

Både Tensta och Solhem tillhör stadsdelsområdet ”Spånga-Tensta” och har valts ut
i denna studie på grund av den starka segregation och åtskildhet som finns mellan
områdena, både socioekonomisk, arkitektoniskt och rumsligt.
0
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TENSTA
5.1 OM TENSTA & SOLHEM

T

Tensta är en förort i norra Stockholm som är en av stadens mest segregerade
stadsdelar. Stadsdelen är en del av miljonprogrammet, som syftade till att bygga
en miljon bostäder under 1960-70 talet. Bebyggelsen består av dels skivhus på
9-6 våningar samt lamellhus på 2-4 våningar. Tensta är mycket avgränsat till sin
omgivning och präglas av trafikseparerad SCAFT-planering. Området avgränsas
av en ringväg och ett grönbälte som separerar stadsdelen från Rinkeby och
Solhem. Det grönbälte som avgränsar mot Solhem kallas Tenstadalen och består av
kolonilotter, en mindre sjö, skog och gräsmattor. Tensta har en tunnelbanestation
som är placerad i det lokala centrumet, Tenstagången, som är utformat som ett långt
gångstråk med trädplantering och verksamheter (Nylund 2007: 32-37).

SOLHEM & SPÅNGA
J

Solhem är en av de angränsade stadsdelarna söder om Tensta. Till skillnad från
ovan beskriva stadskaraktär så präglas Solhem av lägre bebyggelse och ett organiskt
vägnät. Solhem har en pendeltågsstation, Spånga station, och ett lokalt centrum i
nära anslutning till järnvägen.

500 m
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Figur 8: Ortofoto över Tensta och Solhem © Lantmäteriet

N

18 807 personer
Är skrivna i Tensta

27 %

TENSTA

Area: c. 234 hektar

Har eftergymnasial
utbildning

197 900 kr

Är medelinkomsten

8,7 %

Är öppet arbetslösa

5.2 NULÄGESBESKRIVNING
9 105 personer
Är skrivna i Solhem

I nulägesbeskrivningen beskrivs de socioekonomiska skillnaderna som visar hur
segregerat området är samt en rumslig-funktionell analys och en Space syntax analys
som beskriver platsens förutsättningar i dagsläget.

21,8 dagar

Med sjukersättning
per person

58,6 %

Har eftergymnasial
utbildning

387 900 kr

Är medelinkomsten

SOCIOEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

2,4 %

SOLHEM

Area: c. 304 hektar

Är öppet arbetslösa

Trots att det enbart är 250 meter mellan bebyggelsen och de olika stadsdelarna
så visar kommunens statistik på stora socioekonomiska skillnader där Tensta
ligger långt under medel och Solhem ligger över medel i Stockholm. Statistiken
visar att 58% av Stockholms invånare år 2016 har eftergymnasial utbildning,
medelinkomsten år 2016 är 363 700 kr, andelen arbetslösa i Stockholm i oktober
2017 är 3 % och antalet dagar med sjukersättning per person är 11,1 i hela staden
(Stockholm stad 2018c: 1-4). Samma statistik för Tensta och Solhem redovisas
nedan i figur 9.

8,8 dagar

Med sjukersättning
per person
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Figur 9: Socioekonomiska skillnader mellan Tenta och Solhem (Stockholms
stad 2018b: 1-4, Stockholms stad 2018c: 1-4)
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RUMSLIGA OCH FUNKTIONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR
Samhällsfunktioners placering har en viktig inverkan på vart stadsliv och
rörelse sker i städerna (Legeby, A. 2013:140). Därför är det viktigt att undersöka
funktionernas förhållningssätt till varandra i en rumslig kontext. Genom att
analysera placeringen av samhällsfunktionerna i Solhem och Tensta kan flera kluster
utläsas, där koncentrationen av samhällsfunktioner är högre.
Utbildning: Placeringen av förskolor, grundskolor och gymnasium i
stadsdelarna visar att framförallt förskolor koncentreras i de norra och
södra delarna. Det innebär att det inte finns ett naturligt rörelsemönster i
gränsområdet mellan stadsdelarna för barn på en vardaglig nivå (Stockholms
stad 2018d, Stockholms stad 2018f).
Samhällsfunktioner: Samhällsfunktioner som matbutiker, bibliotek, simhall och
vårdcentral är beläget i nära anslutning till de två stadsdelscentrumen. Runt
stadsdelscentrumen är det till störst del bostadsbebyggelse (Eniro 2018, Google
Maps 2018).
Kommunikationer: Kommunikationerna består främst av tunnelbana och
järnväg, mellan områdena går det få bussar. E4an passerar norr om Tensta
(Eniro 2018, Google Maps 2018).
Sport och natur: De enda funktionerna som har högst koncentration i
gränslandet mellan stadsdelarna är natur och sport. Det grönbälte som
skiljer stadsdelarna åt används delvis till fotbollsplaner och parker. En
sportanläggning i öst är den bebyggelse som har närmast koppling till övrig
bebyggelse. Gränslandet består även av en del skog (Eniro 2018, Google Maps
2018).
Informationen om funktionernas placering har samlats från Stockholms stads
hemsida, Lantmäteriets kartor samt genom jämförelse av karttjänster. Dessa olika
funktioner har sammanlagt en högre koncentration kring de två stadsdelscentrumen
och där det finns tillgång till tunnelbana eller pendeltåg. Iområdet mellan Tensta och
Solhem finns det få funktioner och de funktioner som är belägna i gränslandet är
grönområden, fotbollsplaner och sportanläggningar (se figur 11).
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Figur 10: Funktionell-rumslig analys.
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Utifrån den rumsligt funktionella analysen kan ett behov av att placera viktiga
funktioner i gränslandet mellan stadsdelarna identifieras samt att grönområdet
mellan stadsdelarna utgör en barriär. Det finns framförallt tre större barriärer som
måste passeras för att kunna röra sig mellan stadsdelarna, se figur 12. Bariärrerna
är Tenstavägen som är en större trafikled och ringväg i området. Vägen har inga
övergångsställen utan några få gångtunnlar på utvalda platser. Grönbältet kan ses
som en barriär då det inte finns några tydliga målpunkter på platsen eller några
anledningar att passera platsen. Utöver det finns det även järnvägsspår som blir den
största barriären med enbart några få övergångar.
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Figur 11: Funktionell analys (orange = funktion, blått = hög koncentration av
funktioner)
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Figur 12: Illustration av barriärer mellan stadsdelarna.

NÄTVERKETS FÖRUTSÄTTNINGAR
Space syntax analyser visar integrationen och genheten i områdets nätverk (se
kartorna i figur 13, 14, 15 och 16). De kartor som visar integrationen i nätverket
påvisar stora skillnader mellan de olika trafikslagen. Vid en första anblick av de
två kartorna är det svårt att identifiera att det är samma område som kartlagts
och det är svårt att lokalisera vart framförallt Tensta ligger. Det är i dessa kartor
som det blir tydigt hur trafikseparerat området är och att det finns ett betydligt
mer integrerat och utvecklas gång- och cykelnät än bilnät. Den enda bilvägen som
är väl integrerad är Bromstensvägen i Solhem vilket beror på att kopplingen till
omkringliggande vägar är bra. I övrigt har området många återvändsgränder och ett
lågt integrationsvärde, det förstärker att Tensta är präglad av SCAFT-planeringen.

T

J

Gång- och cykelvägarna i Solhem föjler samma struktur som bilvägarna, i Tensta
skiljer dessa nätverk sig mycket. De gång- och cykelvägar som har ett högt
integrationsvärde är den stig som går rakt igenom grönområdet, Gullinegången
i Tensta samt Sörgårdsvägen och Kälvestavägen i Solhem. Gångvägarna mellan
Rinkeby och Tensta har även starka förbindelser. Beskrivningen av integrationen i
nätverket kan sammanfattas med att de få vägar som går mellan de två områdena
har ett lågt integrationsvärde, det är något som måste förstärkas.

Figur 13: Space syntax-analys som visar integrationen av bilvägnätet inom en 2 kilometers radie. Varmare
färger har ett högre integrationsvärde (SMoG Chalmers). Stationslägen är markerat för origentering.
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Figur 14: Space syntax-analys som visar integrationen av gång- och cykelnätet inom en 2 kilometers
radie. Varmare färger har ett högre integrationsvärde (SMoG Chalmers). Stationslägen är markerat för
origentering.

Genheten i nätverket har ett högre värde för vissa av de vägar som kan kopplas
samman mellan de olika stadsdelarna. Bilvägnätets vägar med höga genhetsvärden
är bland annat Tenstastråket, Tenstavägen, Spånga Kyrkväg och Sörgårdsvägen.
Samtidigt visar genheten för gång- och cykelvägarna att en gångväg som är
parallell med Tensta stråket och som fortsätter in i parken har ett högt värde. Det
är egenskaper som bör tas tillvara på i planförslaget. Ytterliggare vägar som är gena
i området är Solhems hagväg som knyts samman med den gångväg som går från
Tensta. En intressant aspekt som framkommer i analysen är att det inte finns några
gena vägar till järnvägsstationen, framförallt inte från norr.

T

Space syntax-analyserna kan tolkas som att området mellan järnvägen och
grönbältet utgör en problematisk barriär i nätverkens möjligheter att kopplas
samman och därför den den största utmaningen för att öka integrationen i området

J
Figur 15: Space syntax-analys som visar genheten i bilvägnätet inom en 2 kilometers radie. Starkare
färger har ett högre genhetsvärde (SmoG Chalmers). Stationslägen är markerat för origentering.
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Figur 16: Space syntax-analys som visar genheten i gång- och cykelnätet inom en 2 kilometers radie.
Starkare färger har ett högre genhetsvärde (SmoG Chalmers). Stationslägen är markerat för origentering.

5.3 APPLICERING AV RIKTLINJER

Utveckla befintligt centrum i Tensta för att skapa genomströmning.

”VI MÖTS PÅ MITTEN”

Istället för att skapa ett nytt stadsdelscentrum vid den nya bebyggelsen så ska
befintliga centrum utvecklas och formas till målpunkter för shopping och
varuhandel.

Konceptet för planförslaget grundas i de riktlinjer som presenterats. Det grundar sig
i att inte se det nya utvecklingsområdet som ett eget delprojekt utan att kopplingarna
som projektet skapar mellan de olika områdena ska prioriteras (se figur 17).

Stadsgata för att ta bort barriär och gångtunnlar
Tenstavägen omvandlas till en stadsgata i ett något sydligare läge, gångtunnlar under
vägen försvinner, hastigheten blir lägre och längst gatan skapas flera mötesplatser.
Vägen får en genare dragning för att skapa siktlinjer och genhet.

Stråk i nätverket som har en direkt koppling mellan stadsdelarna.
Stråken ska koppla samman Tensta och Solhem genom att prioritera det
performativa, ändra strukturen och öka genhet i området.

Mötesplatser i stadsmiljö, grönområden och rekreationsområden

Jämna vissa höjdskillnader och skapa gena vägar för längre siktlinjer.

Fler målpunkter skapas då del av grönområden blir till en stadspark, skogspartierna
blir mer tillgängliga och ett torg utvecklas.

Eftersom grönbältet mellan stadsdelarna är lägre beläget än Solhem behöver marken
höjas för att kunna skapa de siktlinjer som kan bidra till att ökad sammanhållning
och tillgänglighet mellan områdena.

Kunskaps- och idrottscentrum
Genom att placera skolor, kultur och idrott i det nya området kan barn och unga
från båda stadsdelarna mötas.
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Figur 17: Konceptillustration av strukturen.
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PLANILLUSTRATION
För att skapa en förståelse hur detta koncept kan utvecklas till att bli en
kompletterande stadsdel till omkringliggande bebyggelse presenteras i denna del ett
gestaltningsförslag som exemplifierar en möjlig konkretisering och som tydliggör
skillnaderna med befintlig situation.

Tensta centrum

Planen möjliggör för ett flertal mötesplatser som är belägna mellan de två
stadsdelarna. En viktig målpunkt är det bevarade grönområdet i väst som
föreslås att utvecklas till en stadspark med aktiviteter. Att koncentrera grönytor
och satsa på att utveckla miljöerna är i linje med riktlinjen som berör grön- och
rekreationsområden. Stadsparkens nära koppling till skogspromenaden och två
större transportnoder gör att medborgare från fler delar av Stockholm söker sig till
platsen och fler möten kan ske. För att skapa genomströmning och göra området
aktivt under olika timmar på dygnet menar Legeby att det måste finnas olika typer
av mötesplatser och målpunkter i området (Legeby, A. 2013: 140). Därför har planen
en stor bredd av mötesplatser med torg, skolområde, sportanläggningar och natur.
Samtidigt ska genomströmning prioriteras enligt riktlinjerna och därför utvecklas
bara mindre handel i det nya området samtidigt som det befintliga centrumet i
Tensta utvecklas.

Stadsparken

Torget Mitten

Skogspromenad

Kulturhus
Skolområde

Sportområde

Spånga station

N

© Lantmäteriet

38

Figur 18: Målpunkter

PLANILLUSTRATION
Teckenförklaring

Grönska
Va�en
Bilväg
Tro�oar
Byggnader
0m
Figur 19: Gestaltningsförslag som exemplifierar hur riktlinjerna kan utformas
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Vägnätet i planen utgår från de allra genaste vägarna för att bidra till bättre
tillgänglighet mellan områdena. Vägarna är raka och har en tydlig riktning för
att skapa siktlinjer samt att prioritera det performativa. På så sätt skapas de allra
genaste vägarna och stadsdelarna blir mer lättillgängliga. Vid tillämpningen av
riktlinjerna, som främst fokuserar på stadens nätverk, har vissa kvalitéer i området
försvunnit medan nya kvaliteter har tillkommit. En del skog har tagits i anspråk
och två radhus och två villor i Solhem behöver flyttas alternativt rivas. Dessa val
har gjorts utifrån att riktlinjerna prioriterar de performativa förhållandena för att
kunna uppnå övergripande effekter på samhälls- och stadsdelsnivå. Riktlinjerna som
berör siktlinjer, performativitet och genomströmning är en större del i resultatet av
litteraturanalysen och har därför haft större inflytande på gestaltningsprocessen.
I planen har även en del förändringar gjorts i det befintliga vägnätet. I Tensta har
åtgärder gjorts för att minska trafiksepareringen vid de vägar som kopplats samman
med Solhem. Längst bilvägarna tillkommer gång- och cykelvägar och möjliggör
för avveckling av befintliga gångtunnlar. För att minska den barriär som utgörs av
Tenstavägen flyttas vägen ett söderut och omvandlas till en stadsgata med tätare
bebyggelse, lägre hastigheter och bättre kopplingar till målpunkter.
Bebyggelsestrukturen har ingen direkt koppling till riktlinjerna eller hur segregation
kan minskas. Placeringen av bebyggelsen i planen utgår från hur nätverket kan
fungera bäst för att koppla samman stadsdelarna. Kvarteren är inte helt slutna, detta
för att möjliggöra rörelse genom hela det nya området. I resultatet av den kvalitativa
textanalysen framkom att varierande bebyggelse gynnar mångfald, det verktyget
placerades i en lägre skalnivå men har även applicerats i denna plan (se figur 4).
Anledningen till att bebyggelsen visas i denna plan är att exemplifiera och illustrera
hur denna kompletterande stadsdel kan utformas i ett senare skede.

N
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Figur 20: Illustration som visar det performativa nätverket, heldragna linjer = bilväg, streckad linje =
gång- och cykelväg

PROBLEMOMRÅDEN

0

För att kunna applicera riktlinjerna i detta område har vissa prioriteringar gjorts
och därför har vissa kvalitéer i området prioriterats bort. För att skapa en starkare
koppling mellan stationslägena har två radhus och två villor i Solhem flyttats eller
0
125 i 250
rivits. Vid undersökning av andra alternativ som inte innefattar en förändring
befintlig bebyggelsestruktur så kan inte det performativa anses som prioriterat. Den
gena vägen genom bostadsområdet behövs enligt riktlinjerna för att prioritera det
performativa,
22Meters
och 23.
125 250 se figur
500

fungera som en ”sluss” mellan de två stadsdelarna. Därför är torget beläget vid en
trafiknod som har koppling till båda stadsdelarna. Vid torget ska funktioner som
skola, kulturverksamhet och mindre verksamhet/handel placeras för att skapa en
mötesplats, som ett slags ”stepping stone” mellan de tyngre funktionella noderna
Solhem och Tensta centrum. Formen på torget riktar sig inte mot en av stadsdelarna
500 Meters
utan öppnas upp åt både
Tensta och Solhem.
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FRAMTIDA MÖJLIGHETER
Planen möjliggör vidare utveckling för att koppla samma Lunda, Bromsten och
Rinkeby när det blir aktuellt. Ett kvarter i Tensta kan även förtätas och omvandlas
för att skapa en ännu bättre koppling till Tensta centrum. Se figur 21.

TORGET MITTEN
Torget är beläget på huvudleden mellan de två stadsdelarna och syftar till att skapa
en mötesplats. Mötesplatsen ska inte bli ett nytt stadsdelscentrum utan ska
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Figur 21: Framtida utvecklingsmöjligheter
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Figur 22: Närmaste gångväg innan riktlinjerna.
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Figur 23: Närmaste gångväg efter riktlinjerna.

5.4 RESULTAT
Resultatet grundas på de nya förutsättningar som skapas i Tensta och Solhem efter
att riktlinjerna har applicerats. I detta delkapitel förklaras hur riktlinjerna som
gestaltats kan förändra och påverka segregation mellan Tensta och Solhem utifrån
Space syntax och funktionsanalys.

FUNKTIONELLA FÖRHÅLLANDEN EFTER APPLICERING
De nya funktionerna som tillkommer i området är huvudsakligen skola, förskola
och kulturverksamhet. De fotbollsplaner som i dag ligger utspridda koncentreras
till en sportanläggning. Utöver de bestämda funktionerna finns det möjlighet att
utvidga med fler funktioner och verksamheter i den nya bebyggelsen.
Placeringen av funktioner har skapat ett kluster av olika funktioner mellan de två
stadsdelarna. Efter applicering är inte koncentrationen av funktioner lokaliserad i
norr och söder utan istället skapar ett samband mellan de befintliga klustren.
Eftersom syftet med det planerade området är att koppla samman de två
befintliga stadsdelarna så placeras inte samhällsfunktioner som skapar ett nytt
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Figur 24: Funktionell analys efter riktlinjerna (orange = funktion, blått = hög koncentration)

stadsdelscentrum i området, istället ska befintliga stadsdelscentrum utvecklas i
första hand. Det påverkar hur funktionernas koncentration resulteras i analysen.

NÄTVERKETS FÖRHÅLLANDE EFTER APPLICERING
Det nya nätverk som formats utifrån riktlinjerna syftar till att öka integrationen
mellan de två stadsdelarna. I Space syntax-analyserna som visar nätverket efter
applicering har integrationen och genheten ökat mellan områdena.

T

Gång- och cykelvägar är genare efter appliceringen och har flera gena kopplingar
mellan de två stadsdelarna än tidigare. Efter applicering finns det två vägar som
anses ha hög genhet och en som anses ha relativt hög genhet som går rakt igenom
områdena. Samtidigt har den nya stadsgatan bidragit till att omgivande stadsdelars
gång- och cykelnätverk har blivit mer integrerat, exempelvis har Bromsten i sydöst
kopplas samman med stadsgatan. En viktig aspekt är att huvudleden genom Tensta
(Tenstastråket) har hög genhet för gångtrafikanter när vägen inte ens var med i den
tidigare Space syntax-analysen. Genom att placera trottoarer längst vägarna har
vägen fått en större betydelse för kopplingen mellan de två stadsdelarna.

J
Figur 25: Space syntax-analys som visar genheten i bilvägnätet inom en 2 kilometers radie efter riktlinjerna.
Starkare färger har ett högre genhetsvärde (SmoG Chalmers). Stationslägen är markerat för origentering.

Tenstastråket var en gen bilväg redan innan förändringen, vilket är anledningen
till att planen utgår från den vägen för ny sträckning över till Solhem. Detta val ha
bidragit till att även den nya förlängningen av Tenstastråkets bilväg har ett högt
genhetsvärde. Hjulstastråket får ett högre genhetsvärde då vägen kopplas samman
med Lunda. Det innebär att de två nya bilvägar som tillämpas mellan områdena har
ett högt värde och kan komma att anses som de genaste vägarna mellan stationerna
om rätt funktioner tillämpas på platsen och andra omständigheter tas i hänsyn.
Förlängningen av bilvägen Tenstastråket skulle innebära att vissa villor i Solhem
skulle behöva flyttas. Genhetsanalysen visar att denna åtgärd kan bidra med positiva
effekter för gång- och cykeltrafikanter samt biltrafikanter.
Integrationen av nätverkets gång- och cykelvägar ökar till stor del i både Tensta,
delar av Solhem samt kopplingen till omkringliggande stadsdelar. Alla tillkomna
gångvägar i det nya området har ett högt integrationsvärde och det är positivt
eftersom platsen syftar till att koppla samman de två områdena.
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Figur 26: Space syntax-analys som visar genheten i gång- och cykelnätet inom en 2 kilometers radie efter
riktlinjerna. Starkare färger har ett högre genhetsvärde (SmoG Chalmers). Stationslägen är markerat för
origentering.

De tillkommande bilvägar som går mellan de två stadsdelarna har ett högt
integrationsvärde i den nya analysen. Bilvägar som tidigare har haft ett lågt
integrationsvärde i Solhem har ökat efter appliceringen av riktlinjerna. Det är
intressant eftersom få förändringar föreslås på den södra sidan av spåret. Stadsgatan
som planeras har bara delvis ett högt integrationsvärde i den nya analysen. Det
påverkar inte integrationen mellan de två områdena eftersom stadsgatan främst
tillämpas för att minska den barriär som utgörs av Tenstavägen som tas bort.

T

Den markerande barriär som järnvägen utgör märks även i Space syntax analyserna.
Riktlinjernas applicering har främst tillgängliggjorts mot Tensta, men att utveckla
sätt att korsa järnvägen kommer att vara en utmaning som kommer vara viktig för
integrationen från Solhem och Spångas riktning.

J

En större utvecklingsmöjlighet som framkommer av detta resultat är att stadsdelen
Lunda, har stora möjligheter att utvecklas till en integrerad stadsdel.

Figur 27: Space syntax-analys som visar integrationen av bilvägnätet inom en 2 kilometers radie efter
riktlinjerna. Varmare färger har ett högre integrationsvärde (SMoG Chalmers). Stationslägen är markerat för
origentering.
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Figur 28: Space syntax-analys som visar integrationen av gång- och cykelnätet inom en 2 kilometers radie.
efter riktlinjerna. Varmare färger har ett högre integrationsvärde (SMoG Chalmers). Stationslägen är
markerat för origentering.

Figur 29: Space syntax-analys som visar genheten inom en 2 kilometers radie, innan riktlinjerna. Starkare
färger har ett högre genhetsvärde (Kartorna har tagits fram med stöd från SmoG Chalmers).

Figur 30: Space syntax-analys som visar genheten inom en 2 kilometers radie, efter riktlinjerna. Starkare
färger har ett högre genhetsvärde (Kartorna har tagits fram med stöd från SmoG Chalmers).
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Figur 31: Space syntax-analys som visar integrationen inom en 2 kilometers radie, innan riktlinjerna.
Varmare färger har ett högre integrationsvärde (Kartorna har tagits fram med stöd från SmoG Chalmers).

Figur 32: Space syntax-analys som visar integrationen inom en 2 kilometers radie, efter riktlinjerna.
Varmare färger har ett högre integrationsvärde (Kartorna har tagits fram med stöd från SmoG Chalmers).
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Riktlinjernas effekter på segregationen enligt de slutgiltliga Space syntax-analyserna
och funktionsanalysen tolkas i figur.33.

Riktlinjer

Mål för riktlinjer

Prioritera det performativa

Förändrade strukturer som förbättrar rörelsemönster mellan målpunkter. Att prioritera det performativa ökade integrationsvärdet mellan stadsdelarna i Space syntax-analyserna.

Skapa genomströmning

Skapa ett behov och möjlighet för rörelse genom och mellan stadsdelarna.

Genomströmningen ökade funktioner i befintligt centrum och skapade
en genare väg mellan stadsdelarna.

Skapa siktlinjer

Göra platser överblickbara.

Siktlinjerna har inte påverkat segregationen enligt de rumsliga analyserna förutom genom att göra vägarna rakare. Fler analyser måste tillsättas
för att utreda effekt.

Förändra trafikleder till stadsgator

Minska barriäreffekter.

Genom att skapa ett bättre gång- och cykelnät längst bilvägarna har integrationen och genheten ökat enligt Space syntax.

Utveckla grön- och rekreationsområden

Skapa platser för möten i en lugnare miljö.

Den tillämpade stadsparken bidrar till en högre koncentration i funktionsanalyserna och gestaltningsförslaget möjliggör platsen för både
Tensta och Solhem.

Omlokalisera och utveckla
nya skolor med genomtänkt
placering

Skapa möjlighet för barn och unga att mötas över gränser.

En ny skola i gränslandet mellan stadsdelarna skapar en jämnare koncentration av funktioner i området enligt funktionsanalysen.

Figur 33: Sammanfattande tolkning av analysernas resultat och riktlinjernas påverkan på sergegation.

Riktlinjernas effekt enligt analysresultatet
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6.
AVSLUTNING
I detta avslutande kapitel förs en bred diskussion om hur studiens resultat kan kopplas till det teoretiska perspektivet, diskussionen är i sin tur grunden till den slutsats
som presenteras. Syftet med kapitlet är att sammanfatta studiens upptäckter om hur
problemet ska hanteras.

tydliggöra hur olika diskurser styr hur planeringen framskrider i Stockholm. Loit
menar att planering har orsakat problem men att det även kan vara lösningen för
många samhällsproblem (Loit, J. 2014: 17). Därför är det viktigt att fortfarande våga
satsa på större förändringar och åtgärder för att lösa de befintliga problem som vi
har i staden.
Det studerade området Tensta-Solhem visar hur svårt det är att koppla samman
dessa områden som präglas av SCAFT. Samtidigt har riktlinjerna en generell
nivå som kan appliceras på fler områden med liknande problematik, med andra
ord är inte området utgångspunkten i denna studie utan själva problemet. Ann
Legeby beskriver att områdesspecificerade riktlinjer för ökad integration inte
minskar segregation eftersom det är ett sammanhängande problem för hela staden
Stockholm (Legeby, A. 2013: 7). Utifrån den lärdom som SCAFT-riktlinjerna har
bidragit med, hoppet om att planeringen är lösningen och att det behövs strategiska
riktlinjer som kan appliceras i hela städer kan en slutgiltig reflektion föras om vad
planeringen ska bidra med för att minska segregationen. Det behövs riktlinjer i
ett program som är inriktat på segregationen men det måste samtidigt ta hänsyn
till olika framtidsscenarion för att inte utesluta förändringar. Det måste även vara
omfattande riktlinjer som appliceras i en stor satsning i hela Stockholm för att det
ska kunna göra skillnad. De riktlinjer som diskuterats i denna studie är övergripande
och kan fungera som en grund för att utforma ett program för ökad integration
genom arkitektur och stadsplanering.

6.1 DISKUSSION
Denna studie har undersökt hur riktlinjer för stadsläkning kan utformas och
tillämpas i praktiken för minskad områdessegregation. Grundläggande fokus har
varit hur stadsformen kan förändras för att gynna integration mellan två olika
områden.

VIKTIGA LÄRDOMAR OM ARBETE MED RIKTLINJER
En reflektion som är värd att lyfta i diskussion är hur kommuner utgår från riktlinjer
och vad riktlinjer har för effekt i samhället på lång sikt. SCAFT-planerna bestod av
riktlinjer utformade för att göra stadsdelar trafiksäkra för alla medborgare, planerna
förespråkade trafikseparering på ett tydligt och konkret sätt. Detta system skapade
tryggare gaturum för barn och andra trafikanter vilket innebär att riktlinjerna
uppnådde sitt syfte (Nylund, K. 2007: 50). Flera stadsdelar som präglas av SCAFT
har idag stora problem med att bli en del av staden eftersom de är utformade för
att vara en separat enhet. Denna lärdom om riktlinjer måste användas på rätt sätt,
trots att riktlinjer löser ett problem kan de skapa ett annat när förutsättningarna
förändras. Detta beskriver Jon Loit i avhandlingen ”En stad i världsklass” genom att

VIKTEN AV DET PERFORMATIVA
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Om nya riktlinjer kan få liknande påverkan på samhällets utveckling som SCAFT
har haft kan ingen veta. Det går inte att mäta eller förutse hur framtiden kommer
att bli, vilka funktioner som kommer behövas eller hur befolkningsutvecklingen
utvecklas. Alla de faktorerna påverkar hur många bostäder och lokaler som byggs i
samhället, men det grundläggande stadsnätverket i staden påverkas inte på samma
sätt. Genom att identifiera urbanmorfologins påverkan på olika samhällsstrukturer
och hur det performativa utvecklas kan planerarens roll fokuseras mer kring hur
exempelvis sociala frågor kan behandlas inom arkitektur för lösningar som inte
påverkas av trender.

EN AVVÄGNING AV INTRESSEN

6.2 SLUTSATS

På samma sätt som SCAFT löste ett problem så har de riktlinjer som testats i
denna studie också löst ett problem, men på bekostnad av vad? De riktlinjer som
används i studien har enbart utgått från ett problemområde och hur den frågan
kan lösas på bästa sätt. Därför har många aspekter frånsetts vid gestaltandet som
gjort att planen inte är helt genomförbar i alla val som tagits, trots det kan alla
riktlinjer uppfattas som uppfyllda. Hänsynstagande till både sociala, ekologiska
och ekonomiska faktorer måste göras men också prioriteras olika beroende på
situationen. Det är därför svårt att bara utgå från riktlinjer med syfte att öka
integrationen mellan områden, riktlinjerna måste även beskriva hur stor hänsyn
som bör tas till vad, någon form av ställningstagande om prioritering av de olika
intressena. I Tensta-Solhems fall gjordes inga medvetna avvägningar eftersom
målet var att gestalta riktlinjerna men det fanns flera faktorer som bör övervägas.
Exempelvis förvinner en del skog i arbetet, är det en acceptabel prioritering för att
skapa bättre sociala förhållanden? Flera höjdskillnader i området behövs jämnas för
att skapa de siktlinjer som eftersträvas vilket blir väldigt dyrt och vissa hus behöver
rivas för att skapa en direkt koppling till stationen. Hur dessa avvägningar ska göras
bör beskrivas för att riktlinjerna ska kunna minska segregation men även öppna
möjligheter för att förändras och utvecklas.

Studien visar att strategier som förespråkas, i Sveriges största kommuner av
forskare och tjänstemän, främst bör fokusera på att utveckla en helhetslösning
för hela staden. Planeringen ska inte vara för områdesbaserad eftersom det inte
löser segregation. Samtidigt är de verktyg som presenterats väldigt skilda i vilken
detaljnivå åtgärderna kan tillämpas (se figur 7). Marioriteten av verktygen har
en normativ- och internalistisk inriktning. Det innebär att de strategier som
förespråkas oftast anses ha en tydlig lösning på problemet samt att åtgärder i
systemet kan förbättra omständigheterna.
Framtida riktlinjer för stadsläkning bör utformas i samband med en större satsning
att öka integration i hela staden. Det beror på att de åtgärder som framkommer i
denna studie kräver en omfattande strukturell förändring av stadsformen. Samtidigt
bör riktlinjerna utformas med viss hänsyn och prioritering av olika faktorer som kan
påverka i platsspecifika områden. Det är för att öppna för att förändringar ska kunna
ske och ge platsens representativa egenskaper möjlighet att förändras.
Slutligen har denna studie beskrivit att segregation är ett problem som är mycket
svårt att lösa och att de mindre åtgärder, i stadens representativa del, som prövats
hittills inte har fungerat. Istället måste mer förtroende ges till att strukturella
förändringar kan bidra till en integrerad stad. För att lyckas med Stockholms stads
mål att skapa en sammanhållen stad måste kraftfulla och storskaliga åtgärder göras
möjliga att genomföra för att kunna ta oss an frågan om segregation på ett sätt som
gör skillnad.

REFLEKTION OM STUDIEN
Om jag hade haft mer tid och möjlighet att utveckla denna studie så hade jag velat
fokusera mer på hur prioriteringar av olika faktorer bör göras för att möjliggöra
realistiska alternativ som är applicerbara i praktiken. Jag skulle även lagt mer fokus
på att undersöka även mindre kommuners verktyg för att öka integration då det
hade kunnat ge ett annorlunda perspektiv. För att pröva om riktlinjerna fungerade
på fler ställen skulle jag även ha applicerat riktlinjerna på fler stadsdelar.
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