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Fördjupning. 

8 Litteraturstudier 
Litteraturstudierna  beskriver  teorier  om  olika  begrepp  och  faktorer 
som  ligger  till  grund  för  mitt  arbete.  Informationen  är  viktig  för  att 
skapa ökat  förtroende  för arbetet samt för att visa att arbetet bygger 
på någon form av forskning. Det är även av betydelse för att alla, även 
personer som inte är utbildade inom samhällsplanering skall kunna ta 
del av och förstå de analyser jag gör i arbetet och själva kunna bilda sig 
en egen uppfattning om arbetets kvalitet. 

8.1 Hållbar Utveckling 
Hållbar  utveckling  är  ett  diffust  begrepp  som  är  öppet  för  många 
tolkningar. Dock  så  är  det  ett  vanligt  begrepp  inom  fysisk  planering, 
bland annat i kommunala översiktsplaner. I allmänhet ses det som ett 
uttryck för  långsiktigt arbete inom planeringen. Plan‐ och Bygglagens 
(SFS‐1987:10) första paragraf ger uttryck för att planeringen av mark 
och vatten bör beakta…  

”…  den  enskilda  människans  frihet,  främja  en  samhälls
utveckling med  jämlika  och  goda  sociala  levnadsförhållanden 
och  en  god  och  långsiktig  hållbar  livsmiljö  för människorna  i 
dagens samhälle och för kommande generationer.” 

Plan‐ och bygglagen, SFS 1987:10 
1 kap. 1§, Lag (1993:419) 

Lagparagrafen  pekar  på  nödvändigheten  av  att  samhällsplaneringen 
måste  skapa  fria  levnadsvillkor,  med  så  få  regleringar  i  stadsmiljön 

som möjligt.  I  Brundtlandkommissionens  rapport  ”Vår  gemensamma 
Framtid” definieras hållbar utveckling som… 

”En  utveckling  som  tillfredställer  dagens  behov  utan  att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa 
sina behov” 

Brundtlandkommissionen ”Our Common future” 1987 
se ÖP Norrköping 2002, s. 2 

Min egen slutsats beträffande att kommande generationers behov inte 
får  riskeras  är  att  när  det  gäller  samhällsplanering  kan  det 
konkretiseras  till  att  stadsmiljön måste  behålla  sin  flexibilitet  för  att 
den  skall  kunna  utvecklas  senare  för  framtida  behov.  För  att  uppnå 
detta är det viktigt att trots visst fokus på detaljer i planeringen alltid 
se  till  att  det  överensstämmer  med  det  övergripande  målet  med 
samhällplaneringen ur ett helhetsperspektiv.  

Enligt  K. Nilsson  (2001,  s.  124)  delas  hållbarhetsbegreppet  upp  i  tre 
teoretiska  dimensioner;  den  sociala,  den  ekologiska  och  den 
ekonomiska dimensionen, som jag avser utgår  ifrån när  jag utvecklar 
en  konkret  handlingsplan.  Dessa  pekar  på  olika  faktorer  som måste 
uppnås  och  i  viss  mån  samordnas  för  att  uppnå  hållbarhet  i 
samhällsplaneringen. 

Den sociala dimensionen: 

Denna  dimension  behandlar  våra  livsmönster.  Stadsmiljön  måste 
utformas  på  ett  sådant  sätt  att  den  stimulerar  till  socialt  umgänge 
mellan  stadens  invånare. Fokus hamnar också mycket på dialog med 
medborgarna beträffande utvecklingen av stadsmiljön. Delaktighet och 
engagemang  beträffande  stadens  fortsatta  utveckling  är  nödvändigt 



 

för  att  en  stad  skall  kunna  bidra  till  stadsinvånarnas  sociala 
livskvalitet. 

Den ekologiska  mension n: 

Detta  omfattar  åtgärder  som  upprätthållandet  av  miljövänlig 
produktion  som sparar på  jordens  resurser och bidrar  till  att bevara 
den  biologiska  mångfalden.  Jordens  resurser  måste  fördelas  rättvist 
mellan olika grupper  för att  ett hållbart  samhälle  skall uppnås.  Inom 
planering hamnar fokus mycket på fördelningen av fysiska strukturer, 
till  exempel  genom  att  skapa  effektiva  transporter,  en  väl  utvecklad 
kollektivtrafik  och  ett  effektivt  gång‐  och  cykelnät  för  att  stimulera 
dessa transportmedel, med målet att minska förbränningen av fossila 
bränslen. 

di e

Den ekonomiska dimensionen: 

Detta  innebär  att  det  måste  finnas  ekonomiska  förutsättningar  att 
genomföra  de  två  andra  aspekterna  på  hållbar  utveckling.  Den 
ekonomiska  utvecklingen måste  vara  positiv.  Detta  görs  bland  annat 
genom  att  tillgodose  de  grundläggande  förutsättningarna  för 
ekonomisk  tillväxt,  som  företagande  och  arbetsmöjligheter  för 
invånare,  inte  bara  just  inom  planområdet  utan  inom  alla 
verksamhetssektorer och i hela kommunen. 

De  tre  dimensionerna  hänger  samman  för  att  uppnå  en  hållbar 
utveckling. Ändå finns det motsättningar mellan till exempel social och 
ekonomisk  hållbarhet,  bland  annat  till  exempel  genom  satsningar  på 
minskad  segregation  kontra  besparingar  för  effektivare  produktion 
och konsumtion av varor och tjänster.  

Nilsson, K. 2001, s. 122‐126 

Det  finns  två  perspektiv  på  varför  man  bör  sträva  mot  hållbar 
utveckling  och  hur  det  skall  ske;  rättviselinjen  och  ekologisk 
modernitet.  Rättviselinjen  ser  hållbar  utveckling  som  en  fråga  om 
livsstil  och mänskliga  värderingar medan ekologisk modernitet  inne‐
bär hållbar utveckling är en fråga om hushållning med naturresurser. 

Rättviselinjen menar  att  hållbar  utveckling  är  en  överlevnadsstrategi 
som  sker  genom  en  rättvis  fördelning  av  jordens  resurser.  Alla 
människor har rätt till en god levnadsstandard och detta skall ske utan 
att tära på resurser som inte går att återvinna. Inom planeringen kan 
det  ses  som att man på  så  effektivt  sätt  som möjligt  bör  sträva  efter 
social hållbarhet. 

Ekologisk modernitet  innebär  en  strävan  efter  en  stark  teknisk  och 
ekonomisk utveckling genom att med vetenskapliga medel arbeta fram 
metoder för hur detta kan ske så resurssnålt som möjligt. Man vill ha 
fortsatt  industriell  tillväxt och ser naturens tillgångar som något som 
bör nyttjas, men under så resurseffektiva former som möjligt. 

Nilsson, K. 2001, s. 126‐129 

8.2 Fysiska Strukturer 
I  staden  finns  tre  övergripande  fysiska  strukturer  representerade. 
Dessa skapar tillsammans en helhet som bidrar till att ge staden dess 
karaktär. De tre strukturerna är bebyggelsestruktur, infrastruktur och 
grönstruktur.  De  olika  strukturerna  beskriver  olika  övergripande 
funktioner i staden. Det är dock viktigt att strukturerna inte planeras 
var och en för sig utan samordnas till en helhetslösning.  
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Bebyggelsen och vägarna formger olika kvarter och tillsammans med 
grönstrukturen  bidrar  de  till  att  ge  stadens  dess  karaktär.  Vid 
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planering  behöver  alla  strukturerna  samma  resurser  fördelat  på  ett 
sätt så att ingen blir för dominerande. Alla strukturer behöver samma 
utrymme i stadsmiljön för att den ska få så många kvalitéer och så få 
brister som möjligt. 

8.2.1 Bebyggelsestruktur 

Bebyggelsestrukturen  beskriver  byggnadernas  karaktär  samt  hur  de 
är  placerade  i  förhållande  till  varandra  och  i  förhållande  till 
omgivningen, d.v.s.  betydligt mer  än bara husen. Andra  faktorer  som 
har med bebyggelsestrukturen att göra är bland annat tätheten mellan 
byggnader  och  den  enskilda  byggnadens  form.  Eftersom bebyggelse‐ 
strukturen  delvis  definieras  utifrån  ett  områdes  karaktär  så  är  det 
skillnad mellan bebyggelsestrukturen – ur alla tre aspekter – från olika 
tidsepoker.  Medeltida  bebyggelse  är  oregelbundet  placerad  efter 
vägnätet  som  också  det  är  oregelbundet,  medan  i  en  stad  med 
rutnätstruktur följer både vägar och bebyggelse ett rutnätsmönster. 

Bjørneboe, J. 2000 s. 47 

8.2.2 Infrastruktur 

Infrastrukturen  beskriver  hur  vägnätet  i  staden  är  organiserat  samt 
vilken  typ  av  gator  som  finns  och  som  är  dominerande.  Vid 
stadsplanering är det nödvändigt  att  inventera  trafikmängden utmed 
olika  vägsträckor.  I Boverkets  allmänna  råd  för  planering  av  stadens 
trafiknät  (TRÅD‐92)  ges  bland  annat  en  beskrivning  av 
livsrumsmodellen och trafiknätsmodellen.  

Livsrumsmodellen bygger på att staden delas in i tre olika rum baserat 
på  hur  invånarna  upplever  närmiljön  samt  känslan  av  trygghet  och 
säkerhet.  De  tre  ”rummen”  är  frirum,  mjuktrafikrum  och 

transportrum.  Dessa  definieras  delvis  utifrån  infrastrukturen, 
trafikfördelning  samt utifrån olika  typer  av  gatukaraktär då dessa  är 
avgörande  faktorer  för  hur  trygg  och  säker  man  känner  sig  i  ett 
område  som  oskyddad  trafikant.  Frirummet  är  områden  där  just 
oskyddade trafikanter bestämmer villkoren. Samvaro, rekreation med 
mera  skall  kunna  ske  i  princip  riskfritt.  Transportrummet  är 
utrymmen  för  snabba  persontransporter  med  fordon.  Mjuk‐ 
trafikrummet  är  områden  där  alla  trafikanter  skall  samsas  om 
utrymmet.  Dessa  rum  ställer  krav  på  såväl  trafikanter  som  på 
stadsplaneringen för att uppnå optimal säkerhet för alla. 

 
Livsrumsmodellen 

TRÅD‐92, Remissupplaga, Boverket 
se Holmberg, B. & Hydén, C. m.fl. 1996 s. 68 

Trafiknätsmodellen delar in stadens gator och vägar i ett huvudnät och 
ett  lokalnät utifrån vilken funktion de fyller och vilka trafikanter som 
framför  allt  använder  vägarna.  Huvudnätet  omfattar  förbifarter, 
infarter,  genomfartsleder  samt  huvudgator  av  stor  betydelse  för 
infrastrukturen  i hela staden. Lokalnätet består av uppsamlingsgator, 
industrigator,  bussgator,  lokalgator  och  entrégator  (som  förbinder 
huvudnätet med lokala områden). Huvudnätet utformas främst för att 
gynna  framkomlighet  och  effektiva  transporter  för  motorfordon 
medan lokalnätet utformas primärt för de oskyddade trafikanterna. 

Frirum Mjuktrafik‐
rum

Transport‐
rum F/M M/T



 

I TRÅD‐92 beskrivs även en tredje modell för markanvändning kallad 
markanvändningsmodellen  som  bygger  på  att  dela  in  stadens  rum  i 
områden  baserat  på  deras  innehåll,  funktion  samt  fysiska 
avgränsningar.  Tillsammans  skapar  dessa  en  mall  för  hur 
infrastrukturen  skall  planeras  för  att  uppnå  effektiva  transporter, 
skapa  fördelar  för  kollektivtrafik  samt  ökad  säkerhet  för  gående  och 
trafikanter. 

Holmberg, B. & Hydén, C. m.fl. 1996 s. 64‐70 

8.2.3 Grönstruktur 

Grönstrukturen  består  oftast  av  mer  eller  mindre  stora  gröna 
områden,  som  parker,  naturreservat  odlingslotter  med  mera,  men 
grönstrukturen  innefattar  även  andra  gröna  inslag  i  områden  som  i 
övrigt  inte  kan  anses  vara  grönområden,  till  exempel  planteringar 
utmed  en  allégata.  Tillsammans  utgör  detta  stadens  grönstruktur. 
Denna  fördelning  är  viktig  för  att  grönskan  skall  kunna  fylla  viktiga 
funktioner  i vissa områden, men samtidigt  inte vara helt  frånvarande 
på andra platser. 

Bjørneboe, J. 2000 s. 53‐55 

8.3 Stadens Funktioner 
Funktion kan i detta sammanhang definieras som hur staden används. 
Vilka  typer  av  funktioner  (d.v.s.  vilka  olika  typer  av  användnings‐ 
områden) som finns i staden är avgörande för hur ett område upplevs 
och används  samt vilken koppling och betydelse området har  för  sin 
omgivning.  Vilka  funktioner  och  kvalitetsmässiga  egenskaper  olika 
platser i staden ger upphov till, samt i hur hög grad de förekommer är 
beroende  av  stadsrummets  utformning  och  karaktär.  Dessa  kommer 

till  uttryck  just  genom  hur  stadsrummet  upplevs  och  används  av 
stadens invånare samtidigt som avsaknaden av en viss funktion på en 
specifik plats kan ge upphov till kvalitetsmässiga brister i fråga om hur 
platsen upplevs och används.  

8.3.1 Hur vi använder staden 

Stadens befolkning använder sin närmiljö på en mängd olika sätt. Olika 
platser lämpar sig olika bra för olika typer av aktiviteter. Detta har till 
stor  del  att  göra  med  platsers  utformning  och  egenskaper.  Ju  mer 
flexibel en plats är (d.v.s.  ju fler aktiviteter man kan ägna sig åt på en 
plats)  desto  större  attraktion  har  den  ofta.  Vilka  aktiviteter  stadens 
invånare använder staden till kategoriseras in i tre olika typer: 

Nödvändiga aktiviteter 

Dessa är aktiviteter vi är tvungna att göra för att det helt enkelt måste 
göras,  vare  sig  vi  vill  eller  inte  för  att  tillfredställa  våra  praktiska 
behov,  till  exempel  att  arbeta,  handla  mat,  gå  ut  med  hunden  med 
mera. Eftersom det handlar om saker vi mer eller mindre måste göra 
så  påverkas  de  i  princip  inte  alls  av  yttre  omständigheter  i  vår 
närmiljö. 

    17 

Frivilliga aktiviteter 

Aktiviteter  som  vi  gör  efter  ett  frivilligt  ställningstagande baserat  på 
ett  önskemål  är  frivilliga.  Det  kan  handla  om  att  till  exempel  ta  en 
promenad,  ta  en  shoppingrunda  eller  besöka  biblioteket.  Dessa 
aktiviteter  är  kraftigt  beroende  av  de  yttre  omständigheterna  i  vår 
närmiljö. En varm och solig vårdag i april skulle det vara en betydligt 
större  andel  av  oss  som  skulle  välja  att  ta  en  promenad  än  en  kall 
regnig  höstdag  i  november.  Närmiljöns  utformning  är  också  av 
betydelse. Finns det platser som kan locka att stanna till för bara sitta 
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ner, ta en kopp kaffe eller bara gör att man väljer att stanna i parken 
lite längre än man hade gjort annars så är det också av betydelse. 

Sociala aktiviteter 

Om en aktivitet är beroende av socialt umgänge mellan två eller flera 
individer så är det en social aktivitet. Det omfattar allt man gör för att 
man trivs med det och ofta även känner ett behov av att regelbundet 
umgås med sina nära och kära. Det innefattar också när till exempel en 
förening av något slag anordnar en fest för att fira sitt 25‐årsjubileum 
samt  när man  helt  enkelt  hälsar  på  någon man  är  ytligt  bekant med 
utan  att  ha  någon  djupare  konversation.  Olika  typer  av  sociala 
aktiviteter är olika beroende av de yttre förhållandena. En del inträffar 
spontant till exempel om man bara hälsar på en granne man stöter på 
utomhus medan  ett  umgänge med  bekanta  ibland  påverkas  av  yttre 
förhållanden. 

De  sociala  aktiviteterna  kan  ofta  länkas  ihop  med  andra  typer  av 
aktiviteter på olika  sätt. En  frivillig  aktivitet  som att  ta  en promenad 
kan också utgöra en social aktivitet om man gör det i sällskap med en 
god vän. En nödvändig aktivitet kan också utgöra en social aktivitet om 
det sker ihop med en eller flera bekanta, till exempel att handla mat i 
sällskap med någon för att förbereda ett knytkalas. 

Gehl, J. 2001 s. 11‐16 

8.3.2 Sambandet mellan aktiviteter och funktion 

Enligt  Jan  Nyström  (2003,  s.  31)  kan  en  stad  definieras  som  en 
funktionell  yta.  Det  kan  jämföras  med  den  tidigare  nämnda 
markanvändningsmodellen där staden delas in i områden utifrån olika 
avseenden kopplade till användning och funktion. Områdena skiljer sig 

också  genom  olika  kvalitéer  och  brister  i  dess  karaktär.  Nyström 
beskriver  kopplingen  i  städer  mellan  hur  olika  platser  används  och 
olika platsers funktion. Tre övergripande funktioner i staden är arbete, 
bostäder  och  service.  Dessa  bör  vara  samordnade  inom  enskilda 
områden  för att skapa en  funktionsintegrerad boendemiljö. Städer är 
idag ofta funktionsuppdelade vilket visat sig vara väldigt opraktiskt då 
det skapar begränsad tillgänglighet när vissa funktioner koncentreras 
till  ett  fåtal  platser.  För  ökad  bekvämlighet  och  tillgänglighet  är  det 
alltid  bra  att  sträva  mot  funktionsintegrering,  det  vill  säga  en 
blandning av olika funktioner inom ett avgränsat område.  

Nyström, J. 2003 s. 11‐40 

Jan Gehl beskriver utifrån olika nivåer av socialt umgänge – allt  ifrån 
att  bara  säga  ”hej”  till  någon man  råkar  passera,  till  ett  nära  socialt 
umgänge med  en  kompis  –  är  beroende  av  stadens utformning  samt 
graden  av  funktionsintegrering.  Folk  dras  till  platser  som  redan  är 
befolkade,  även  om  man  bara  är  ute  på  nödvändiga  eller  frivilliga 
ärenden.  Vart  folk  i  allmänhet  befinner  sig  påverkas  i  sin  tur  av  den 
omgivande  närmiljöns  karaktär  och  vilken  funktion  den  fyller. 
Samhällsplaneringen  av  en  tätort  och  den  fysiska  utformningen  av 
enskilda platser är betydande faktorer som påverkar hur olika platser 
i  staden används. För att människor skall  trivas på en plats så är det 
nödvändigt  att  platser  fyller  minst  en  funktion  men  också 
eftersträvansvärt  att  de  fyller  minst  två  eller  flera  funktioner. 
Funktioner  behöver  inte  enbart  innebära  praktiskt  nyttjande  av  en 
stadsmiljö.  Byggnaders  och miljöers  estetiska  karaktär  kan  även  det 
utgöra en  funktion genom att det  ”ögongodis” som vackra byggnader 
och miljöer ger upphov till. Det kan skapa en mental känsla av trivsel 
och  trygghet  vilket  även  det  är  bidragande  förutsättningar  för  att  vi 
skall  vilja  vistas  i  den  offentliga  miljön.  Detta  var  något  som  de 



 

funktionalistiska  byggnadsidealen  inte  tog  hänsyn  till  under  1930‐
talet  då  all  samhällsplanering  skulle  fylla  en  praktisk  funktion.  Själv 
tror jag att det hade mycket att göra med att bebyggelseproduktionen 
ansågs  behöva  bli  billigare  med  tanke  på  den  globala  ekonomiska 
krisen i början av 1930‐talet. 

Gehl, J. 2001 s. 17‐53 

8.3.3 Fyra typer av funktioner 

Såväl  Gehl  som Nyström  ger  i  sina  böcker  uttryck  för  olika  typer  av 
funktioner genom att beskriva fyra typer av funktioner som även utgör 
övergripande  mänskliga  behov  som  det  offentliga  rummet  måste 
uppfylla. 

Gehl  skriver  genomgående  om  hur  utformningen  av  det  offentliga 
rummet kan  ge olika platser bättre  förutsättningar  att  fylla  en  social 
funktion. Gehl ger också uttryck för det offentliga rummets förmåga att 
skapa en estetisk  funktion genom att beskriva renässansens  fokus på 
stadsmiljöns estetiska utformning; 

”In this period it was primarily the appearance of the city and its 
buildings  –  the  visual  aspects  –  that  were  developed  and 
transformed  into  criterias  for  good  architecture  and  urban 
design. 

Gehl, J. 2001 s. 43 

Gehl ger också uttryck för en praktisk funktion genom att beskriva de 
funktionalistiska  stadsbyggnadsidealen  som  tog  form  under  1930‐
talet.  Man  utgick  då  från  att  allt  som  planerades  skulle  vara  till 
praktisk  nytta  och  användning  och  tog  inte  hänsyn  till  estetiska 
värden. Det var värdet av att enkelt kunna utföra praktiska handlingar 

samt hälsoaspekter genom att bland annat  skapa boendemiljöer  som 
släppte in mycket solljus som var i fokus. 

Gehl, J. 2001 s. 45‐47 

Nyström  beskriver  det  ekologiska  perspektivet  inom  samhälls‐
planeringen samt behovet av platser som fyller en ekologisk funktion. 
Detta behövs enligt Nyström för att skapa platser som inte påverkas i 
samma  höga  utsträckning  av  luftföroreningar,  samt  i  viss  mån  även 
motverkar  de  negativa  effekter  som  mänsklig  användning  av  det 
offentliga  rummet  kan  ge  upphov  till,  även  det  främst  i  form  av 
luftföroreningar. 

Nyström, J. 2003 s. 31‐33 

Min  egen  tolkning  utifrån  Gehls  och  Nyströms  litteratur  om  de  fyra 
funktionerna  är  att  de  har  olika  karaktär  utifrån  följande  specifika 
aspekter. 

Praktisk funktion 

Detta  behandlar  förutsättningarna  för  stadens  invånare  att  kunna 
uträtta  sina nödvändiga  sysslor  i  staden. Exempel på utrymmen som 
har en praktisk funktion är vägar där folk kan transportera sig till och 
från arbete, livsmedelsbutiker samt skolor och arbetsplatser.  
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Social funktion 

Sociala  funktioner uppfylls  av platser  eller utrymmen där människor 
kan  vistas,  träffar  och  umgås  för  att  stimulera  sina  genomgående, 
regelbundna behov av social samvaro med andra. Dessa platser fyller 
oftast  flera funktioner, med någon annan primär funktion. Ändamålet 
med till exempel en restaurang är primärt att man skall kunna få sig en 
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måltid  vilket  är  en  daglig  nödvändighet,  men  utöver  det  är 
restauranger även en plats för social samvaro. 

Estetisk funktion 

Detta är platser vars miljö i sig kan skapa tillfredställelse och njutning 
av att  vara på, utan att man nödvändigtvis har ett  ärende på platsen 
eller att man är där i något socialt sammanhang. En plats med väldigt 
speciell  rumslig karaktär beträffande  till  exempel arkitektur eller om 
ljuset  framhävs  eller  betonas  på  ett  speciellt  sätt  kan  fylla  stark 
estetisk funktion. 

Ekologisk funktion 

Detta  är  platser  som  är  miljöanpassade  och  som  skapats  utifrån 
naturens  förutsättningar  och  dess  bevarande.  Den  är  skapad  utifrån 
ekologiska  idéer  om  återvinning  och  tar  tillvara  på  vad  naturen  kan 
erbjuda. Exempel på platser  som  fyller  en  ekologisk  funktion kan  till 
exempel  vara  parker  som  utformats  utifrån  den  ursprungliga 
topografin och som bidrar till bättre luftkvalitet i staden. 

8.4 Medborgarnas röst inom fysisk planering 
Medborgarna  i  ett  samhälle utgör  en  stor  resurs  som kan bidra med 
väldigt  mycket  i  planerarens  arbete,  framför  allt  när  det  gäller 
nutidsbeskrivning  av  ett  område.  Medborgare  kan  genom  sin 
erfarenhetsbaserade kännedom om ett planområde bidra med åsikter 
om  vad  som  är  bra  respektive  dåligt med  ett  område  samt  vad  som 
måste förändras. I vissa fall kan de även ha konkreta idéer om hur det 
skall göras.  

Delaktighet  inom  fysisk  planering  förekommer  i  tre  nivåer; 
medverkan, medinflytande  och medbestämmande  (Boverket  2000,  s. 

24).  Oavsett  om  medborgarna  skulle  bidra  med  någonting  konkret 
som  kommer  till  användning  i  ett  enskilt  ärende  eller  ej  så  är  det 
viktigt för den demokratiska ordningens skull att man låter dem vara 
med  i,  och  få  yttra  sig  i  planprocessen.  I  plan‐  och  bygglagen  finns 
paragrafer  som  garanterar  alla medborgare  inflytande  oavsett  ålder, 
kön  social  tillhörighet  med  mera.  Medborgarinflytande  är  en 
nödvändighet  för  att  uppnå  demokrati  och  demokrati  är  en 
förutsättning för att planeringsprocessen ska bli lyckad.  

Det  viktigaste  med  medborgarinflytande  ur  ett  demokratiskt 
perspektiv är att medborgarna ges tillfälle att samordna sig som grupp 
samt möjlighet  att  kunna  formulera  egna  önskemål  och  krav  om  ett 
planområdes  fortsatta  utveckling.  Här  spelar  planeringssamråden, 
planutställningar  och  andra  former  av  informationsträffar  en  viktig 
roll.  Även  i  genomförandet  av  en  antagen  plan  av  något  slag  är  det 
viktigt att medborgarna får insyn i genomförandeprocessen för att de 
inte skall behöva vara oroliga för att några av deras antagna krav eller 
önskemål inte genomförs.  

Generellt kan medborgardeltagande sägas vara; 
• … att medborgarnas åsikter får påverkan på myndigheters beslut. 
• … att de förtroendevalda beslutsfattarna regelbundet lyssnar på, 

tar del av och påverkas av medborgarnas åsikter. 
• … att beslutsfattarna skaffar fram relevant kunskap i alla ärenden. 
• … att dialogen mellan medborgarna och beslutsfattarna ständigt 

utvecklas. 

Mest framgångsrikt har medborgardeltagandet varit på lokal nivå där 
det  varit  lättare  att  komma  fram  till  gemensamma  värderingar  och 
därigenom haft  lättare för att enas sinsemellan i olika  frågor. Det har 



 

också ett tydligt samband med att människor främst önskar inflytande 
över  den  egna  närmiljön.  Det  finns  tre  olika  huvudmotiv  till  varför 
medborgarna i lokala samhällen väljer att organisera sig;  
• för att skapa större social gemenskap 
• för att behålla och utveckla den lokala välfärdsservicen 
• för att utveckla det lokala samhället eller stadsdelen 

Det viktigaste för myndigheterna i en kommun är att de lyckas uppnå 
en samverkan med medborgarna så att deras vilja får genomslag i de 
beslut som fattas. 

I mitt arbete låter jag – genom en enkätundersökning, ungdomar på en 
skola i förorten Navestad komma till tals beträffande vad de anser kan 
göras bättre i Norrköpings innerstad. Jag har även intervjuat ett antal 
personer som jag i förväg bedömt kunna ha värdefulla åsikter för mitt 
arbete. Det är en målsättning från min sida att deras medverkan skall 
få stort inflytande i mitt arbete. 

Byggforskningsrådet, 2000 

8.4.1 Barns och ungdomars medverkan  

All samhällsplanering måste ha som målsättning att skapa trivsamma 
miljöer  för samtliga  invånare  i ett  samhälle. Detta gäller alla grupper 
av  invånare  oavsett  ålder,  etnisk  bakgrund,  funktionshindrade  med 
mera.  I de  flesta  fall är det vedertaget att undersöka vad till exempel 
de rörelsehindrade, fysiskt handikappade samhällsmedborgarna anser 
krävs  för  att  stadsmiljön  skall  vara  väl  anpassad  för  deras  behov. 
Barns och ungdomars behov har fram till idag inte beaktats i lika hög 
grad  vid  planering  av  städer  och miljöer.  Det  har  inte  alltid  varit  en 
självklarhet att man frågar dem vad de anser är nödvändigt för en god 

stadsmiljö. Istället så kanske man frågar föräldrarna om vad de anser 
vara  bra  och  nödvändigt  för  att  samhällsplaneringen  skall  vara  väl 
anpassad för sina barns behov. Själv anser jag det viktigt att man låter 
även barn och ungdomar själva ge uttryck för vad de anser är viktigt. 
Barn och ungdomar har möjlighet att se på sin omgivning ur ett annat 
perspektiv än vuxna, se kvalitéer och brister som vuxna inte ser samt 
sätta  värde  på  platser  som  vuxna  inte  nödvändigtvis  ser  har  någon 
betydelse. 

FN’s  barnkonvention  som  Sverige  antog  1992  gör  klart  att  alla  barn 
har  rätt  till  att  fritt  uttrycka  sig och att de har  rätt  att  vara med och 
påverka  alla  frågor  som  är  angelägna  för  och  påverkar  dem  själva. 
Barnkonventionen gör också klart att barns intressen alltid måste ges 
högsta  prioritet  i  alla  sammanhang.  Konventionens  innehåll  har 
konkretiserats  genom  att  göra  avtryck  i  flera  olika  lagar  med 
paragrafer som belyser barns rättigheter.  

Enligt Boverket (2000, s. 19) kan individer upp till 18 års ålder delas 
in i tre ålderskategorier: 
• Små barn, 0 – 5 år 
• Medelstora barn, 6 – ca 12 år 
• Ungdomar, ca 12 – 18 år 

Boverket, 2000 
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Anledningen till att jag väljer att undersöka just ungdomars åsikter är 
främst  för  att  de  utgör  nästa  generations  medborgare  som  kommer 
nyttja samhället i framtiden. Samtidigt har de uppnått den ålder då de 
sedan flera år utvecklar sin identitet och är vana vid att uttrycka egna 
åsikter och värderingar. De ser även till hur Norrköpings innerstad ser 
ut  idag och gör  inga  jämförelser med hur stadsmiljön såg ut  för  flera 
decennier sedan.  



 

9 Fysiska Strukturer 

9.1 Bebyggelsestruktur 
Bebyggelsen  är  blandad  med 
industribyggnader  i  Industri‐ 
landskapet  samt  äldre 
byggnader, framför allt stenstad 
från  1800‐talets  mitt.  Flera 
byggnader  utgör  en  del  av 
stadens  kulturhistoria  och  av 
utspridda  på  olika  platser  i 
staden,  bland  annat  Gamla 
Rådhuset  och  Hörsalen. 
Rutnätsstaden  är  dominerande 
i  Norrköpings  innerstad  vilket 
grundar  sig  i  att  staden  växte 
explosionsartat  under  1600‐
talet  då  rutnätsstaden  var 
populär. Den  infrastruktur  som 
skapades  då  har  varit  stabil 
sedan  dess  även  om  dagens 
bebyggelse  i  de  rutnäts‐
formade  kvarteren  inte  är  den 
samma  som  under  1600‐talet. 
Flertalet  byggnader,  torg  och 
parkytor  är mycket  väl  anpassade  till  vägnätet  i  dessa områden med 
rutnätsstruktur. De flesta består av i princip av fyrkantiga kvarter med 
innergårdar.  Även  varuhusbyggnaderna  från  60‐  och  70‐talet  har 
anpassats till detta mönster.  

De  enda  områden  som  inte  passar  in  i  detta  rutnätsmönster  är  ett 
mindre område längs Västgötagatan där infrastrukturen har medeltida 
karaktär  samt  delar  av  industrilandskapet  där  stora  öppna  ytor 
omgärdar  de  relativt  oregelbundet  utplacerade  gamla 
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industribyggnaderna. Ytor som idag ofta nyttjas som 
parkeringsplatser.  En  annan  faktor  som  förstås 
bryter  rutnätsmönstret  är  Strömmens  färd  genom 
staden. 

9.2 Infrastruktur 
De  största  stadsgatorna  genom  centrum  är  dels 
Kungsgatan  och  del  Gamla  Rådstugugatan. 
Drottninggatan  som  också  är  central  är  helt 
reserverad  för  biltrafik  och  endast  öppen  för 
kollektivtrafik,  taxi samt viss samhällsservice. Det är 
ett väldigt stabilt vägnät som är svårt att göra några 
förändringar  i,  men  som  det  heller  inte  finns  några 
egentliga behov av att förändra på övergripande nivå. 
Mer  eller  mindre  breda  gångvägar  finns  längs  med 
samtliga bilvägar, så det är väldigt lätt att ta sig fram i 
staden,  i varje  fall  rent  fysiskt. Däremot  finns en del 
mentala  barriärer  som  längs  med  Kvarngatan  i 
Industrilandskapets södra delar samt Västgötagatan. 
Detta  kan  endast  åtgärdas  genom  en  spridning  av 
varierande nyttjandefunktioner till dessa delar vilket 
i  sin  tur  kräver  stora  förändringar  i  den  befintliga 
miljön. 

Större  cykelvägar  genom  centrum  går  längs med Kungsgatan,  Gamla 
Rådstugugatan, Olai  Kyrkogata  och Replagaregatan.  Cykelmöjligheter 
finns  även  längs  med  andra  gatusträckor,  men  mer  begränsat,  både 
som en följd av trängsel och motorburen trafik. 
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9.2.1 Skvallertorget 

En plats som är väldigt speciell i Norrköping är Skvallertorget. Platsen 
har en ganska speciell trafiklösning genom att man har kombinerat en 
genomfart  för  bilister  som  kör  längs med  Kungsgatan, med  ett  torg. 
Det kan  tyckas märkligt  till en början, det vill  säga att  låta bilar köra 
rakt  över  ett  torg.  Gående  kan  korsa  vägen/torget  fritt  när  de  vill 
utmed nästan hela vägsträckan som korsar torget. Det gör att bilarna 



 

saktar  in, men man kan  fråga  sig om det  får  en  större  fartdämpande 
effekt när bilisterna kör över detta trots allt ganska lilla torg än vad ett 
vanligt  väggupp  skulle ha  fått. Den uppenbara kritiken  skulle  förstås 
vara  att  det  hela  blir  osäkrare  och  skulle  ganska  säkert  leda  till  fler 
olyckor. Den uppenbara motiveringen till trafiklösningen är enligt min 
egen  gissning  att  man  vill  åstadkomma  större  försiktighet  bland 
bilister  genom  att  skapa  en  känsla  av  osäkerhet  hos  förarna. 
Skillnaden  mot  ett  vanligt  väggupp  blir  då  att  man  måste  inte  bara 
bromsa in för att ta sig över ett litet väghinder utan de måste bromsa 
in  för  att  vara  försiktiga  under  en  flera  meter  lång  sträcka  av 
vägbanan. Vitsen kan också vara att försöka integrera torghalvorna på 
vardera  sidan  av  vägbanan  i  och med  att  torget  trots  allt  är  ett  torg 
över  hela  sträckan  och  skärs  inte  av  på mitten  av  en  bilväg  i  riktigt 
samma  bokstavliga  bemärkelse  som man  annars  kan  tro.  Snarare  är 
det en gårdsgata.  

 
Skvallertorget 

Gående  tror  jag  inte  tar  det  särskilt  mycket  försiktigare  än  om  de 
passerar ett vanligt övergångställe. Osäkerheten i att blanda bilar och 
gående tror jag inte får samma försiktighetseffekt på dem eftersom de 
får mer frihet att ta sig fram fritt över torget, jämfört med om det hade 
skurits av helt, vilket jag tror om något kan skapa en känsla av kanske 
obefogad,  överdriven  trygghet.  Bilisterna  däremot  blir  av med  frihet 
att ta sig fram och tar det mer försiktigt. 

Sammanfattningsvis  tycker  jag  att  det  är  ett  ganska  finurligt  sätt  att 
anlägga ett torg vid en betydelsefull stadsgata genom staden. Även om 
Kungsgatan ersätts som genomfartsled av en väg utanför stadskärnan 
–  och  då  få mindre  betydelse  som  genomfartsled  –  så  tycker  jag  att 
man skall behålla trafikplatsen som den är. 

G9.3 rönstruktur 

 
Strömparken  är  ett  av  få  centrala  parkområden  i  centrum.  Tillgängligheten  till 
”Strömmen”  är  inte  regelbunden  genom  hela  stadskärnan.  En  fortlöpande 
promenadslinga  längs  med  Strömmen  genom  centrum  skulle  vara  ett  starkt 
bidrag till grönstrukturen i staden. 
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I  planområdet  dominerar  främst  infrastrukturen  och 
bebyggelsestrukturen.  Grönstrukturen  är  begränsad  och 
koncentrerad.  De  enda  sammanhängande  grönområdena  utgörs  av 
Strömparken, Hörsalsparken samt grönområdet vid Sankt Olai Kyrka i 
planområdets östra delar. Gröna inslag i stadsmiljön förekommer dels 
utmed en del gator  i området,  till exempel Sankt Persgatan samt den 
norra  halvan  av  Kungsgatan.  Grönstrukturen  består  där  av 
planteringar,  utplacerad  växtlighet  eller  mindre  gröna  ytor  för  att 

avgränsa den omgivande trafiken. I väster där Folkparken börjar, finns 
en  del  grönska  ut  med  Strömmens  norra  strand  samt  väster  om 
Industrilandskapet  utmed  Strömmens  södra  strand  bort  mot 
bostadsområdet Kneippen.  

    25 

För att samtliga delar av innerstaden skall bli trivsamma så är utökad 
grönstruktur  ett  nödvändigt  element.  Det  bidrar  även  till  ökad 
trygghet och  längs med gator där  trafiken är  tät så kan den bidra  till 
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att  minska  hastigheten.  Grönstrukturen  fyller  även  en  ekologisk 
funktion genom att grönskan gör luften renare. 

10 Stadens Funktioner 
De  flesta  funktioner  finns  i  mer  eller  mindre  hög  utsträckning 
representerade  i  centrum,  bostäder,  arbetsplatser,  service,  handel, 
grönområden  med  mera,  men  de  är  inte  alltid  integrerade  på  bästa 
sätt. Inom planområdet, som till stor del tas upp av Industrilandskapet, 
så är framför allt mängden bostäder och grönområden begränsade. De 
som  finns,  finns  utmed  Strömparken,  samt  vissa  gator  i  öst‐västlig 
riktning  i  planområdets  norra  delar.  Några  bostadshus  finns  även 
utmed Sankt Persgatan söder om Industrilandskapet.  

Arbetsplatser  av  olika  slag  finns  spridda  över  i  princip  hela 
planområdet.  Även  i  de  delar  där  bostäder  dominerar  finns  ofta 
enstaka  butiker,  restauranger  eller  liknande  verksamheter  av 
allmänintresse  på  bottenvåningarna,  vilket  är  bra  eftersom  en 
integrering av olika funktioner skapar ett mer levande centrum under 
dygnets  alla  timmar.  I  Industrilandskapet  finns  en  blandning  av 
företagande,  utbildningsverksamhet,  och  kulturattraktioner.  Att 
blanda  företagande  och  utbildning  kan  dock  i  sig  inte  ses  som  ett 
exempel  på  funktionsintegrering  eftersom båda  kan  anses  vara  olika 
former  av  arbetsplatser.  På  Linköping  universitets  campus‐
anläggningar  arbetar personal  av olika  slag och  även  studier kan  ses 
som  en  form  av  arbete  i  den  mening  att  det  är  en  regelbunden 
sysselsättning som man måste ägna en viss mängd tid åt regelbundet. 
Industrilandskapet skulle ha stor glädje av lite gröna inslag i sin unika 
miljö  och  även  fler  lokaler  och  verksamheter  som  fyller  en  social 
funktion  så  som  pubar,  restauranger,  konsthallar  eller  andra  sociala 
verksamheter.  Bostäder  ser  jag  däremot  som  inte  som  särskillt 

realistiskt,  framför  allt  i  den  redan  befintliga  bebyggelsen  i 
Industrilandskapet då byggnadernas karaktär – både inuti och utanpå 
–  samt  kvartersstrukturen  inte  är  anpassad  för  boende.  Jag  ser  det 
därför  som  svårt  att  anpassa  de  bebyggda  kvarteren  i 
Industrilandskapet till bostäder.  

 
Strömmens färd genom stan ger dels karaktär till Industrilandskapet samt bidrar 
ytterligare  till  grönstrukturen  i  staden.  Ytterligare  tillgänglighet  för  att  kunna 
promenera utmed Strömmen skulle utöka möjligheterna att kunna ta del av det 
kulturhistoriska  bebyggelsearv  som  finns  i  Industrilandskapet,  samt  ge  ökade 
möjligheter att utveckla grönstrukturen i centrum. 

Grönområden finns det – som beskrivits i tidigare kapitel – alldeles för 
lite  av.  Det  är  nödvändigt  att  utveckla  detta  för  att  kunna  göra  alla 
delar  av  planområdet  inbjudande  samt  för  att  skapa  förutsättningar 



 

att  utveckla  framför  allt  fler  sociala,  estetiska  och  ekologiska 
funktioner i området. 

Även  om  funktionsintegrering  är  en  mycket  viktig  målsättning  i  all 
samhällsplanering  så  är  det  också  viktigt  att  man  inte  riskerar 

byggnaders och miljöers estetiska karaktär samt historiska värde och 
utformning.  I Norrköping har man lyckats mycket väl med att  inrätta 
bostäder  samt  verksamheter  av  olika  slag,  i  gamla  byggnader,  bland 
annat  från  1800‐talet  utan  att  skada  dess  estetiska  uttryck  och 
karaktär.  
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Strömmen  fyller  en  viktig  funktion  i Norrköping. Den  bidrar  framför 
allt till de miljöer den passerar genom att öka den estetiska funktionen 
i  dessa  områden.  Så mycket  praktisk  funktion  fyller  den  inte  längre 
idag, men en gång i tiden var det Strömmen som lade grunden till att 
Norrköping ligger där det ligger. Det var vanligt att städer grundlades 
vid vattenpassagers mynningar mot hav eller sjöar. Två andra exempel 
på detta är Stockholm och Göteborg. 

11 Intressegrupper 
Intressegrupper  är  ett  i  sammanhanget  egendefinierat  begrepp  som 
pekar  på  parter  av  olika  slag  som  jag  bedömt  haft  information  av 
intresse för mig i mitt arbete. En del av informationen har samlats  in 
genom intervjuer, annat genom skriftligt utredningsmaterial.  

Faktainhämtningen,  genom  såväl  intervjuerna  som  genom  skriftliga 
informationskällor  har  gjorts med  avsikt  att  kunna  få  så  dagsaktuell 
information som möjligt. I de fall där jag genomfört intervjuer har det 
även  gett  mig  möjlighet  att  ställa  egenformulerade  frågor  som  inte 
alltid  finns  besvarade  i  det  skriftliga  underlagsmaterial  jag  haft  att 
tillgå.  Urvalet  för  vilka  jag  valt  som  intressegrupper  är  gjort  med 
målsättningen att de  tillsammans skall representera alla de  intressen 
och  aspekter  man  måste  ta  hänsyn  till  för  att  uppnå  en  hållbar 
utveckling när det gäller samhällsplaneringen i Industrilandskapet.  

I  samband med  färdigställandet  av  detta  examensarbete  har  jag  låtit 
de  som  intervjuats  läsa  igenom  dokumentet  för  att  de  skall  kunna 
påpeka  eventuella  felaktigheter  beträffande  faktainnehåll  eller 
uttalanden. 

11.1 Jakob Lindvall – Norrköping Science Park 
År 1999 bildade Norrköpings kommun, Linköpings universitet och det 
lokala  näringslivet  en  stiftelse  vars  syfte  och  vision  var  att  skapa  en 
samarbetsform för att binda samman de tre sektorernas enskilda och 
gemensamma intressen. Resultatet blev bildandet av bolaget ”ProNova 
Science Park”, numera ”Norrköping Science Park” (NOSP).  

Jakob Lindvall är VD för Norrköping Science Park och har som uppgift 
att, som han själv uttrycker det; ”… att förverkliga visionen” (Prospects 
3‐2006,  sid.  6).  Visionen  består  i  att  skapa  kunskapsintensiva  jobb 
samt  stimulera  nyföretagande,  entreprenörskap  och  ekonomisk 
tillväxt,  som  gynnar  både  Norrköpings  kommun,  Linköpings 
Universitet  och  det  lokala  näringslivet.  Detta  sammanfattar  Jakob 
Lindvall  i  vad han  kallar  för  ”Trippel Helix”,  där  näringsliv,  samhälle 
och  universitet  genom  NOSP’s  verksamhet  drar  åt  samma  håll  och 
tjänar på gemensamt samarbete i dessa frågor.  

I  mitt  examensarbete  utgör  ”Norrköping  Science  Park”  en 
representant för det lokala näringslivet. Genom att intervjua företaget 
vill  jag skapa mig en bild av deras syn på behovet av och potentialen 
för nya företag och verksamheter i Industrilandskapet.  
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För  att  uppnå  målet  med  fler  kunskapsintensiva  jobb  pekar  Jakob 
Lindvall på tre delmål. För det första måste det bli lättare att skapa nya 
företag. För det andra måste det bli  lättare att driva och utveckla sin 
verksamhet och för det tredje måste ett ständigt arbete  för att  förmå 
etablerade  företag  i  Sverige och utomlands  att  välja Norrköping  som 
etableringsort pågå. Verksamheten för att uppnå dessa mål bygger på 
vad  företaget  kallar  för  ”Turbinen”;  sex  konkreta  faktorer  som utgör 
grundbultar i all verksamhet.  
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Industrilandskapet  ser  Jakob  Lindvall  som  en  naturlig  inramning  för 
utvecklingen  av  näringsverksamheter  i  centrum  bland  annat  som  en 
följd av universitetets utveckling i området. NOSP bör fungera som en 
långsiktig  strategi  för  företagande  i  Industrilandskapet.  Samtidigt 
pekar han på nyttan med ett blandat utbud av olika funktioner så som 
förutom  utbildning  även  boende  samt  nöjes‐  och  fritidsaktiviteter, 
dock utan att gå in på den exakta fördelningen bland dessa.  

Ett  blandat  utbud  av  företagande  innehållandes  även 
verksamheter  som  till  exempel  restauranger,  universitetet, 
motionscenter, konserthus med mera samt även bostäder ger en 
mer  levande  miljö  som  öppnar  för  mer  nyföretagande  och 
kreativa möten. 

Jakob Lindvall, 2007‐11‐06 

Att  intervjua  Jakob  Lindvall  var  mycket  givande.  Hans  erfarenheter 
som  företagare,  visioner  om  hur  Industrilandskapet  borde  utformas 
samt  kontakter  med  kommunen  –  och  därigenom  kännedom  om 
stadsbyggnadskontorets verksamhet och målsättningar gjorde att han 
hade klara uppfattningar om det mesta. Hans tankar stämmer i mångt 
och  mycket  överens  med  stadsbyggnadskontorets  riktlinjer  i  den 
senaste översiktsplanen. Hans åsikter har satt spår i planförslaget. 

11.2 AnnaKarin Norberg – Näringslivskontoret 
AnnaKarin Norberg menar att en viktig faktor för att öka näringslivet 
lokalt  är  ett  ökat  samarbete  regionalt,  med  grannkommuner  med 
mera. Det är viktigt  att  se utanför kommunen  för att kunna  locka  till 
sig företag inom kommunen.  

Näringslivskontoret arbetar bland annat med att  lägga upp strategier 
för det fortsatta näringslivet inom kommunen. Hon pekar bland annat 
på god infrastruktur, kollektivtrafik och kulturliv som faktorer för att 
locka till sig företag. Som övergripande målsättning nämner hon ökade 
arbetstillfällen och tillväxt i fjärde storstadsregionen.  

Eftersom näringslivskontoret sysslar med övergripande strategier  för 
det  fortsatta  kommunala  näringslivet  så  arbetar  de  inte  med  så 
specifika områden som Norrköpings innerstad eller Industrilandkapet 
i  sig.  Intervjun gav  inte  så mycket  som  jag  inte  skulle kunnat  ta  reda 
på, på annat sätt. 

11.3 Lars Erichs – Östsvenska Handelskammaren 
Östsvenska  handelskammaren  är  en  regional  näringslivsorganisation 
verksam i Östergötland, i Södermanland och på Gotland. Idén är att ur 
ett  övergripande  branschperspektiv  representera  företagen  i  olika 
regionala  affärsfrågor  för  att  utveckla  förutsättningarna  för 
företagande  i  den  östsvenska  regionen.  En  stor  del  i  verksamheten 
handlar  om  att  driva  på  för  bättre  infrastruktur,  transporter  och 
utveckling  av  kunskapsintensiva  verksamheter  samt  bidra  till 
kompetensförsörjningen inom dessa områden.  

1. Skapa

3. Utveckla4. Väx 

2. Starta5. Upplev 
6. Nyttja



 

Organisationen  fungerar  även  som  en  förmedlare  av  affärskontakter 
på  såväl  de  lokala  som  den  globala  marknaden.  Detta  sker  genom 
lokala nätverk samt researrangemang och mässor. 

Till Industrilandskapets utveckling har Östsvenska handelskammaren 
inte  bidragit  något  nämnvärt  eftersom  organisationen  sysslar  främst 
med  regional  utveckling,  internationell  affärsutveckling  och 
kompetens.  Det  berättar  Lars  Erichs,  VD  för  Östsvenska 
handelskammaren  och  även  Nederländernas  konsul  i  östsverige  och 
Notarius  Publicus  i  Norrköping.  Personligen  anser  han  dock  att 
satsningen på  Industrilandskapet  är och har varit mycket  lyckad och 
att  en  vidare  utveckling  är  viktig  för  näringslivsutvecklingen  i 
Norrköping.  Han  pekar  bland  annat  på  Linköpings  universitets 
etablering, utvecklingen av kvarteret ProNova, byggandet av konsert‐ 
och kongresshuset Louis De Geer, samt den ökade tillgängligheten till 
Strömmen som viktiga delar i Industrilandskapets utveckling. 

Som  en  vidare  utveckling  föreslår  han  bland  annat  byggandet  av  ett 
kombinerat  hotell‐  och  kongresscenter  samt  eventuellt  ett 
Industrimuseum, som komplement till stadsmuseet med inriktning på 
kunskapsförmedling av den industriella utvecklingen i Norrköping. 

Lars  Erichs  hade,  trots  att  organisationen  han  arbetar  med  inte  har 
några  specifika  strategier  specifikt  för  Norrköping  eller 
Industrilandskapet,  många  personliga  åsikter  att  dela  med  sig  av. 
Intervjun  var  därför  värdefull,  samt  att  några  av  de  strävanden  som 
Östsvenska  handelskammaren  har  för  sin  verksamhet  är  saker  som 
även  jag  kan  tillämpa  för  mitt  arbete,  till  exempel  utveckla 
infrastrukturen samt kunskapsintensiva verksamheter. 

11.4 Thoma L jon – Socialkontor t 
Socialkontoret  i  Norrköping  arbetar  med  verkställande  och 
tillämpning av den socialpolitiska agendan  i kommunen, som till stor 
del grundar sig  i socialtjänstlagens paragrafer. Mitt  intresse  för att  ta 
kontakt  med  socialkontoret  grundade  sig  i  att  undersöka  vilka 
åtgärder  socialkontoret  genomför  –  eventuellt  i  samarbete  med 
stadsbyggnadskontoret – för att skapa tryggare sociala miljöer. Det har 
av många bekräftats att stadsmiljöns utformning har stor betydelse för 
känslan av trygghet och även minimering av kriminalitet i staden. 

s  ei e

Thomas  Leijon  är  tjänsteman  på  socialkontoret  och  inte  så  insatt  i 
socialkontorets  eventuella  samarbete  med  stadsbyggnadskontoret. 
Han bekräftar dock att en del av verksamhetskontorens uppgifter går 
in  i  varandra.  Till  exempel  nämner  han  –  genom  ett  personligt 
resonemang  –  att  socialkontorets  uppgift  att  se  till  att  alla  barn  i 
kommunen  får möjlighet  till  en  bra  och  fullföljd  skolgång  bör  hänga 
samman med  stadsbyggnadskontorets  uppgift  att  se  till  att  det  finns 
tillräckligt många skolor utplacerade i alla delar av staden. 
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Beträffande Norrköpings  centrum  anser  Thomas  Leijon  att  bristerna 
är omfattande, främst i de delar av Industrilandskapet som är tomma 
på  verksamhet  och  där  funktionerna  endast  i  begränsad  omfattning 
kan sägas ha social karaktär. Kvällstid och nattetid skulle han själv inte 
vilja gå omkring där. En utveckling av Industrilandskapet skulle skapa 
större  trygghet  och  enklare  kommunikationer  genom  att  de mentala 
barriärer  som  bland  annat  Kvarngatan  utgör,  framför  allt  nattetid 
skulle kunna försvinna. Thomas Leijon ser positivt på de verksamheter 
som startat  i  Industrilandskapet och hoppas att de ska kunna bli  fler 
och av varierade slag. 



 

Diskussionen med Thomas Leijon var  intressant och bekräftade ännu 
en gång de tankar jag har haft om planområdet i princip hela tiden. De 
sociala  aspekterna  som  trygghet  förebyggs  genom  att  skapa mer  liv 
och rörelse i området. Ytterligare verksamheter kan även bidra till att 
ge  fler  människor  arbete  vilket  också  ingår  i  socialkontorets 
målsättningar. Sammanfattningsvis kan sägas att intervjun var givande 
och bekräftade tankar kring social trygghet och mentala barriärer med 
mera som jag hade haft innan. 

12 Enkätundersökning 
En  enkätundersökning  är  ett mycket  bra  och  praktiskt  sätt  att  få  en 
åsiktsbild  från  en  begränsad  grupp  individer.  Generellt  i  en  del 
sammanhang  kan  resultatet  av  enkätundersökningar  som  är 
tillräckligt  omfattande  ses  som  representativa  för  en  ännu  större 
grupp individer, dock inte i mitt fall.  

Att  jag  gör  undersökningen  på  en  skola  beror  dels  på  att  då 
undersökningen  fokuserar  på  ungdomar  bör  den  genomföras  i  en 
miljö där ungdomar vistas  regelbundet  samt eftersom att  skolan kan 
ses som en samlingspunkt för att utveckla ungdomars inflytande, samt 
kunskap om samhällsplaneringen. Enkäten anser jag däremot inte kan 
vara representativ för ungdomar i hela Norrköping, eftersom alla utom 
ett mycket begränsat antal är boende i Navestad. Jag ser det även som 
tveksamt om det kan ses som representativt för ungdomar i Navestad, 
helt  enkel  för  att  antalet  deltagande  (52  stycken)  är  ganska  lågt  i 
förhållande till antalet ungdomar som bor i Navestad. 

Att jag valde att intressera mig för just Navestad hade från början inte 
någon, logisk, objektiv grund. Inför att jag skulle flytta till Norrköping 
fick jag höra mycket om att Navestad var ett sådant område som man 

till  varje  pris  skulle  undvika.  Jag  ville  undersöka  om  det  verkligen 
kunde  vara  så  genom  att  på  något  sätt  få med  Navestad  i  projektet. 
Idén om en enkät väcktes av en annan student på samma utbildnings‐
program  när  jag  presenterade  idén  till  arbetet  för  min  blivande 
biträdande  handledare  samt  en  grupp  studenter  i  samband med  ett 
introduktionstillfälle  som  arrangerades  för  studenter  som  skulle 
inleda sina examensarbeten i augusti 2007. 

I  första  hand  görs  undersökningen  på  grund  av  att  det  utgör  en 
värdefull  del  av  mitt  arbete,  såväl  ur  informations‐  som 
demokratihänseende.  Men  min  förhoppning  är  också  att  det  skall 
kunna  bli  ett  bra  inslag  i  den  samhällsorienterade  undervisning 
eleverna har till vardags i sin skolundervisning. Ungdomarna tjänar på 
att  bli  medvetna  om  vad  fysisk  planering  handlar  om  för  att  kunna 
bilda  sig  en  djupare  uppfattning  och  egna  åsikter  om  de  miljöer  de 
vistas  i  (inte  bara  centrala  Norrköping)  samt  om  och  hur  de  har 
möjlighet  att  påverka  dem.  Deras  livserfarenheter  och  syn  på 
verkligheten måste ses som en resurs att ta tillvara på inför framtiden. 

12.1 Navestad
Navestad  är  ett  förortsområde  beläget  cirka  4,5  km  söder  om 
Norrköpings  innerstad.  Området  byggdes  under  den  så  kallade 
miljonprogramsepoken  från  mitten  av  60‐talet.  Detta  var  en  tid  då 
bostadsbristen i hela Sverige var mycket stor. Den svenska regeringen 
hade  beslutat  att  totalt  en miljon  lägenheter  skulle  byggas  under  en 
tioårsperiod  mellan  1965  och  1975.  I  det  blivande  Navestad 
utvecklade  man  en  tät  flerbostadshusbebyggelse  i  betong,  formade 
som  två  ringar.  Arkitekten  Eric  Ahlin  var  övertygad  om  att 
byggnadsformen  skulle  bli  handikappvänligt,  ge  korta  avstånd  inom 
området,  utrymme  för  större  sammanhängande  grönområden  och 
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stort  ljusinsläpp.  Dessutom  skulle  separeringen  mellan  gång‐, 
cykeltrafik  och  biltrafik  bli  effektiv.  Idén  om  så  gott  som  total 
separering  mellan  biltrafik  samt  gång‐  och  cykeltrafik  var  mycket 
stark under de tio år som miljonprogrammet pågick. 

 
Mycket positivt har hänt med  stadsmiljön  i Navestad  sedan mitten av 80‐talet, 
men fortfarande så finns det en del byggnader som enligt mitt tycke  inte fått ta 
del av förnyelsen i förorten. I varje fall inte ännu. 

Redan från början var Navestad ett mindre attraktivt område eftersom 
bostadsbristen  vid  färdigställandet  1972  redan  hade  börjat  minska. 
Andra  faktorer  som  ansågs  vara  negativa  med  Navestad  var  att 
områdets utformning innebar många bostäder på mycket tät yta. Den 
stora  dominansen  av  asfalt  och  betong  som  byggmaterial  gav  ett 
tråkigt  intryck  och  den  stora  dominansen  av  barnfamiljer  och 

invandrare gjorde att vissa grupper av befolkningen inte kände att de 
skulle passa in i mängden.  

 
Silverringen, Navestad. Sedan stadsdelen skapades har mycket hänt  för att höja 
trivseln i Navestad. Konstverken och glada färger på husfasaderna är exempel på 
trivselhöjande åtgärder i Navestad. 

Samtidigt som ”ringarna” i Navestad byggdes, så producerades en stor 
mängd  ny  bebyggelse  även  i  andra  delar  av  Norrköping  som  i 
allmänhet uppfattades som mer attraktiv av befintliga och nytillkomna 
kommuninvånare.  Navestad  blev  ett  sistahandsalternativ  bland 
bostadsområden  i  Norrköping.  Detta  gjorde  att  området  bosattes  av 
många familjer med sociala svårigheter vilket i kombination med den 
stora andelen invandrare skapade både social och etnisk segregation. 



 

Situationen förbättrades inte under en längre tid och under mitten av 
’70‐talet  var  utflyttningen  från  området  stor.  Utan  tvekan  kan 
segregationen  bland  invånarna  ses  som  den  direkta  anledningen  till 
detta. 

 
På  senare  år  har  olika  företag,  kommunala  verksamheter  och  service,  som  till 
exempel  barnomsorg  startat  i  Navestad.  Bilden  föreställer  förskolan 

nten som bos”Diama ”,   ligger mitt i  tadsområdet Silverringen i Navestad. 

Arbetet  med  förbättringar  av  den  fysiska  miljön  och  den  sociala 
standarden  i Navestad  har  pågått  i mer  eller mindre  hög  omfattning 
sedan början av  ’80‐talet och nyttjandegraden av  lägenheter har gått 
upp  och  ner  fram  till  idag,  men  trots  det  har  området  alltid  ansetts 
vara mindre attraktivt. Förändringar har gjorts bland annat genom att 

man  har  byggt  om  en  del  lägenheter,  anpassade  för  olika  typer  av 
verksamheter  som  förskolor,  bibliotek,  en  vårdinrättning med mera, 
satt färg på husen för att få bort allt det gråa och även rivit en del hus 
för att inte bebyggelsen skall vara lika tät som den är idag. Kommunen 
har  öppnat  verksamhet  för  Socialkontoret  på  orten  för  att  komma 
närmare invånarna. Genom alla dessa åtgärder har man skapat mer liv 
och rörelse samt framhävt fler estetiska värden i den bebyggda miljön.  

 
Exempel  på  verksamhetsetableringar  i  Navestad,  såväl  privata  som  offentliga, 
serviceinriktade verksamheter. 

År  1998  påbörjades  det  så  kallade  Ringdansprojektet  som  innebar 
utveckling  av  kontorslokaler  i  Navestad  för  att  ytterligare  öka 
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möjligheterna  till  arbete  i Navestad. Två år  senare öppnades Proffice 
AB och integrationsverket kontor i Navestad. 

Förändringarna i Navestad har skapat en trivsammare boendemiljö för 
de  som  idag  är  bosatta  i  området  och  idag  planeras  bland  annat  en 
förlängd  spårvagnslinje  ut  till  Navestad  från  centrum. Detta  lär  dock 
inte  göra  att  områdets  dåliga  rykte  försvinner  i  snabb  takt  och 
personligen  tror  jag  det  kommer  dröja  länge  innan  den  sociala 
standarden når upp till samma nivå som genomsnittet för invånarna i 
Norrköping. För att området skall uppfattas som mer positivt tror jag 
att det krävs en generationsväxling där nya invånare som inte sett och 
upplevt  hur  området  en  gång  såg  ut  förhoppningsvis  kommer  ge 
Navestad  en  ny  chans  och  tids  nog  se  det  positiva med  den  senaste 
tidens utveckling i Navestad. 

Samuelsson, N & Eliasson, P. 1998 

12.2 Undersökningen 
Enkäten  har  genomförts  bland  elever  i  årskurs  åtta  och  nio  och 
föregåtts  av  att  jag  pratat  i  allmänhet  om  samhällsplanering,  dels 
övergripande och dels med konkreta exempel  i Norrköping. Eleverna 
var  klart  ovana  vid  att  se  på  sin  omgivning  ur  ett 
samhällsplanerarperspektiv.  De  ser  mer  till  utbudet  av  det  som 
intresserar dem själva. Att undersökningen gjordes i Navestad tror jag 
inte  hade  någon  större  betydelse.  Man  skulle  kunna  tänka  sig  att 
ungdomar  från  hushåll  i  ett mer  socialt  utsatt  område  inte  skulle  ha 
samma förmåga att fundera lika ingående kring frågorna, men detta är 
ingenting som jag varken kan bekräfta eller dementera. 

De  som  besvarat  enkäten  har  gett  ganska  varierande  svar.  Många 
värdesätter utbudet  av butiker,  biografen och  liknande  som har med 

sociala aktiviteter att göra, vissa  tjejer har svarat att de värdesätter  i 
princip  enbart  utbudet  av  klädaffärer  och  caféer.  En  del  värdesätter 
även  grönområden  och  tycker  att  de  är  för  få  i  stan.  Tryggheten 
varierar också stort mellan de olika enkätsvaren. En del påpekar att de 
känner  sig  mer  trygga  på  dagen  än  på  kvällarna  i  centrum.  En  del 
efterlyser fler sysslor speciellt  för ungdomar, så som ett ungdomshus 
eller ungdomsdisco.  

Då undersökningen dels syftar till att ge  idéer om hur olika områden 
skulle  kunna  utvecklas,  och  dels  att  spegla  elevernas  sammanvägda 
åsikter  om  tryggheten  och utbudet  av  olika  aktiviteter  så  ser  jag  det 
hela som lyckat. 52 svar kan knappast rent statistiskt representera en 
större grupp, men jag tror ändå att de ganska väl speglar de intressen 
och värden som dagens ungdomar har. 
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