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SAMMANFATTNING
 
Arbetets syfte är att undersöka och diskutera om fysisk utform-
ning kan bidra till eller förebygga segregation, samt att jämföra 
olika principer för att minska rumslig uppdelning och ge ökade 
möjligheter till social interaktion. Fokus är hur stadens struktur och 

på samma offentliga platser samtidigt, vilket skapar möjlighet att 
se och blir sedd av andra människor. Att se och bli sedd av andra 

ömsesidigt medvetna om varandras existens, och minska uppdel-
ning i ”vi” och ”dem”. 

I arbetet undersöks Nedre Norrby i Borås med hjälp av space 
syntaxverktyg och Gehls kvalitetskriterier. Det visar på vilka 
sätt platsen kan ses som en barriär, och undersöker hur fysiska 
förändringar skulle kunna förändra det. Resultatet visar att space 
syntaxverktyg och Gehls kvalitetskriterier kan samverka i hög 
grad. Gatustrukturen och space syntaxverktyg kan vara en hjälp 
för att öka sannolikheten att människor besöker vissa platser. Gehls 
kvalitetskriterier kan vara en hjälp för att öka sannolikheten att 
människor väljer att stanna kvar på samma plats. Tillsammans kan 
de vara verktyg för att öka sannolikheten att människor med olika 
bakgrund och livssituationer möts i vardagen. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att den fysiska miljön och stads-
strukturen kan ge ökade möjligheter för människor att se och bli 
sedda i sin vardag. Det är något som kan minska uppdelningen 
i ”vi” och ”dem”. Segregation anses framförallt vara ett resultat 
av ökad arbetslöshet och arbetsmarknadens förändring. Stadens 

struktur och utformning kan vara en av många andra faktorer som 
kan bidra till att förstärka, eller mildra, andra segregerande effekter 
i samhället.   
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KAPITEL 1 - INLEDNING



1.1 BAKGRUND

och är inte något nytt fenomen. I Sverige har diskussionen om segre-
gation varit fokuserad på boendesegregation. Först var fokus på 

-
grupper som barnfamiljer och ensamstående bor. Under 1960- och 
1970-talen förändrades fokus och segregation syftade då på socio-
ekonomisk boendesegregation, framförallt i miljonprograms- 
områden. Under 1980-talets förändrades återigen fokus, den här 
gången till att även omfatta etnisk boendesegregation (Andersson & 
Fransson 2008).
 
Sedan slutet av 1990-talet har segregation varit ett betydande ämne 
i svensk politik och debatt, och 1997 tillkom en statlig utredning 
som uppmärksammade hur socioekonomisk och etnisk segrega-
tion sammanföll. Forskning har dock kritiserat denna och andra 
utredningar för att fokusera på utsatta områden, och inte betrakta 
staden som en helhet. Segregation kan förstås både som tillstånd och 
process, och hittills har fokus varit på att förklara segregationens 
uppkomst och utbredning snarare än dess effekter för individer och 
hushåll (Salonen 2011).
 
För att förklara segregationens uppkomst används modeller som 
fokuserar på den globala ekonomins omstrukturering, en ökad 
arbetslöshet och arbetsmarknadens förändring från tillverknings-
industri till serviceyrken och kunskaps- och forskningsindustri. Ur 
det perspektivet är segregation framförallt en politisk och ekono-
misk fråga (Lilja 2002). Denna tolkning stämmer väl överens med 
vad regeringen skriver om utsatta förorter, exempelvis skriver 

integrationsministern i en debattartikel att det är satsning på skolan, 

satsning på utsatta förorter (www.regeringen.se 2013).
 
Norrby är ett centralt beläget område i Borås och ett socialt utsatt 
område. Statistiken visar att området har hög andel hyresrätter, 
lägre inkomster, högre arbetslöshet, lägre utbildningsnivå, högre 
andel människor med utländsk bakgrund och lägre bilinnehav. 

Nedre Norrby, järnvägen och Viskan. Nedre Norrby kan både 
beskrivas som en del av Norrby och som ett eget område. Fram till 
TEKO-krisen på 1960- och 1970-talet var där många textilindustrier 

-
byggnader och en moské. Resten av området är parkeringsplatser 
eller gräsytor, träd och buskage.
 

Y)
 
 

Borås läge i Sverige. 
Norrby, Nedre Norrby och Centrums läge i Borås. 
Norrby och Nedre Norrby är markerat i blått, och Centrum i rött. 
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1.2 PROBLEMFORMULERING
 
Segregation har under de senaste decennierna diskuterats i form av

segregation. Framförallt lyfts segregation som en politisk fråga 
kopplad till arbetsmarknad och utbildning. Även om segregation 
främst är en politisk och ekonomisk fråga så tar den sig uttryck i det 
fysiska rummet, som kan bidra till en förstärkt uppdelning mellan 
grupper eller bidra till att skapa möjligheter till social interaktion. 

Huvudfrågan som behandlas i detta arbete är om fysisk planering 
och rumsgestaltning bidra till ökad social interaktion?

1.3 SYFTE
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka och diskutera möjlig-
heten för fysisk utformning att bidra till att förebygga segregation. 
Vidare är syftet att jämföra hur olika principer för stadsgestaltning 
kan användas för att minska rumslig uppdelning och ge ökade 
möjligheter till social interaktion. Genom att studera Nedre Norrby 
undersöks hur den fysiska utformningens kan möjliggöra möten 
mellan människor som bor på Norrby och människor som bor i 
övriga delar av Borås.
 

1.4 FRÅGESTÄLLNING
 
Huvudfrågan som detta arbete vill behandla är hur kan fysisk 
utformning bidra till att förebygga segregation? Frågeställningen 
kommer besvaras genom en fallstudie där två olika stadsbyggnads- 
principer testas. 

För att kunna besvara den övergripande frågeställningen har tre 

Hur kan området Nedre Norrby förstås som ett exempel på barriär?

Vilken roll kan det offentliga rummet fylla för att möjliggöra möten 
mellan människor?

Hur kan olika stadsbyggnadsprinciper påverka möjligheterna till 
möten i det offentliga rummet?
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1.5 METOD OCH MATERIAL

För att belysa arbetets syfte och kunna besvara frågeställningarna 
har en fallstudie gjorts. Vad som är karaktäristiskt för en fallstudie 
är inriktningen på en enda undersökningsenhet. Fördelen är 
möjligheten att studera något på djupet för att utifrån det kunna 
dra generella slutsatser. Fallstudiens styrka är också dess förmåga 
att hantera verkliga, komplexa situationer. En fallstudie kan vara 
upptäcksstyrd eller teoristyrd. Exempel på teoristyrda fallstudier 
är illustrering - att belysa hur en särskild teori kan tillämpas i verk-
liga inramningar, samt experiment - att använda fallstudien som en 
provbädd för att experimentera med förändringar av olika faktorer 
(Denscombe 2009). Denna fallstudie kan beskrivas som en teoristyrd 
fallstudie, som ansluter till både illustrering och experiment.
 
I fallstudien tillämpas en kvalitativ innehållsanalys, observation, 
samt space syntax. Kvalitativ innehållsanalys är en metod för att 
analysera innehållet i dokument, i det här fallet rapporten i Cultural 
planning och framförallt dess bilagor. Denscombe (2009) menar att 
det är en metod som kan tillämpas på vilken typ av text som helst. 
Genom att analysera beskrivningar av Norrby och intervjuer som 
gjort av Norrbybor kunde texten brytas ner i mindre enheter och 
kategoriseras efter tema. När alla intervjusvar och beskrivningar 
som berörde en viss situation och plats var samlade gick det att 
urskilja mönster i hur människor svarat som gick att koppla till 
begrepp och teorier från teoriöversikten. 

Space syntaxverktyget har tillämpats på både lokal och global nivå 
för att karaktärisera rumsliga förhållanden inom det område som 
studeras, samt områdets förhållande till resten av staden. Fokus 

har varit att jämföra hur de lokala och globala integrationsvärdena 
sammanfaller på Nedre Norrby. Platsens nuvarande gatustruktur 
studeras och jämförs med ett exempel på hur gatustrukturen skulle 
kunna förändras om målet är högre integrationsvärden. 

Axialkarta som används i arbetet. Den inre ringen markerar det studerade området: 
Norrby, Nedre Norrby och delar av Centrum. Den yttre ringen markerar 1,5 kilometer 
utanför det studerade området. 
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I praktiken innebar det att en axialkarta konstruerades över under-
sökningsområdet. En axialkarta är den minsa möjliga uppsättning 
av raka linjer som täcker upp alla siktlinjer inom området. Det här 
arbetet fokuserar på gående, och därför har en axialkarta skapats 

endast gator med en riktig trottoar, gångvägar och gatur med lugn 

inte med. När en integrationsanalys ska göras behöver ett större 
område studeras för att minska risken för missvisande resultat vid 

axialkartan gjorts så den täcker 1,5 kilometer utanför Norrby och 
Centrum. Med hjälp av datorprogrammet UCL Depthmap har sedan 
analyser gjorts av axialkartan. 

Observation har fördelen att det erbjuder ett effektivt och tillförlit-
ligt sätt att samla in information. Denscombe (2009) skiljer på syste-
matisk och deltagande observation. I det här arbetet har jag använt 
systematisk observation där grunden till observationsschemat 
är Gehls kvalitetskriterier för offentliga rum. För att tydliggöra 
sambandet mellan kriterierna valde jag dock att koncentrera dem till 

har ett antal underfrågor som hjälp för bedömningen. 

marknivå, inte på bro eller i tunnel. 2, En gata mellan Norrby och 
centrum. 3, En gata med höga integrationsvärden idag och i space 
syntax-förändringsförslaget. Utifrån dessa kriterier valdes Norrby 
Tvärgata, där observationer gjordes vid två tillfällen i april och 

gjordes för att förändra områdets integrationsvärden innebär att 

gatan får bättre eller sämre möjligheter att uppfylla kvalitetskriteri-
erna.

Dessa metoder kompletterar varandra och bidrar till en djupare 
förståelse. Space syntax bidrar med en förståelse av förhållandet 
mellan helhet och delar i staden, medan Gehls kvalitetskriterier 
avser undersökning av rumsliga enheter på en mer detaljerad nivå. 
Innehållsanalysen bidrog med en förståelse människors upplevelse 
av Nedre Norrby vilket var en del i att besvara arbetets första fråge-
ställning ”Hur kan området Nedre Norrby förstås som ett exempel 
på barriär?”.  Innehållsanalysen används även för att ge ett kritiskt 
perpektiv på möjligheten att tillämpa space syntax och Gehl på den 
aktuella fallet.
 
En kritik mot fallstudier är det kan vara svårt att dra generella 
slutsatser från dem (Denscombe 2009). För att motverka det läggs 
särskilt fokus på att lyfta fram vilka delar i fallet som kan ses som 
allmänna och därmed är möjliga att generalisera utifrån.

1.6 AVGRÄNSNING
 
Arbetet fokuserar på kopplingen mellan fysisk utformning, stads-
struktur och segregation. Andra aspekter av segregation, som 
arbetsmarknad och utbildning, eller vikten av demokrati och 
delaktighet under planeringsprocessen behandlas inte.
 
Fallstudieområdet har valts för att illustrera den typiska under-
sökningsenheten (Denscombe 2009). Det har valts då det är ett 

har också valts för att det idag till stor del inte har någon särskild 
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användning, utan är ett före detta industriområde. Nedre Norrby 
är ett gränsområde mellan Norrby, ett så kallat utsatt område, och 
stadens centrum. Det kan därmed antas vara en plats som har större 

-
område mellan två perifera områden. För att förstå Nedre Norrbys 
möjligheter att kunna bidra till möten mellan människor från 
Norrby och övriga Borås har ett särskilt fokus lagts på att beskriva 
Norrby, dess framväxt, situation idag samt hur de som bor där idag 
upplever sitt område.

1.7 KÄLLKRITIK
 
Nulägesbeskrivningen av Norrby har hämtats från en aktuell 
rapport från ett projekt i “cultural planning” som drivits av Borås 
Stads kulturförvaltning. Rapporten har använts för att få förståelse 
för hur Norrby uppfattas idag, framförallt av Norrbyborna, men 
även av utomstående. Fördelen med detta material är att det är 

för varje steg information nedtecknas och tolkas så ökar risken för 
misstolkning och snedvridning i resultat och urval. För att motverka 

nedtecknade istället för att enbart utgå från de resultat och tolk-

med förståelse för området idag bedömer jag källorna som tillräckliga.

1.8 BEGREPPSDEFINITION
 

SEGREGATION 
människor av olika samhällsgrupper.

OFFENTLIGA PLATSER 

BOSTADSSEGREGATION - att människor från olika samhälls-
grupper bor i olika områden.

SAMSPELSSEGREGATION - att människor från olika samhälls-
grupper inte besöker samma offentliga platser.

SPACE SYNTAX - en rumsteori som utgör underlag för morfologiska 
analysmodeller.

INTEGRATION - i det här arbetet avser integration ett topologiskt 
mått i space syntaxteori, och ska inte förväxlas med integration som 
en process i samhället.

PLATSKVALITETER - i det här arbetet avser platskvaliteter de 
komponenter som Jan Gehl lyfter fram för att analysera platsers 
kvalitet.

10



1.9 DISPOSITION
 
Arbetet är uppdelat i fem kapitel. Första kapitlet består av denna 
introduktion där arbetets mål och upplägg presenteras. Andra 
kapitlet består av en kunskaps- och forskningsöversikt där den 
teoretiska grunden för arbetet läggs fram. Tredje kapitlet är en 
beskrivning av fallstudieområdet. Här presenteras områdets histo-
riska framväxt och nuläge. Särskilt fokus läggs på att belysa vad 
i fallet som är allmänt och vad som inte är det, för att möjliggöra 
generaliseringar utifrån resultaten. I fjärde kapitlet appliceras två 
stadsbyggnadsprinciper på området för att illustrera hur en tillämp-
ning i verkliga inramningar kan se ut. Principerna testas först var 
för sig, och sedan analyseras möjligheterna att kombinera dessa och 
hur resultaten förhåller sig till de teorier och begrepp som presen-
terades i kunskaps- och forskningsöversikten. I det femte kapitlet 
diskuteras resultaten och möjligheten att generalisera utifrån dem 
för att belysa hur stadens form och gestaltning kan bidra till att 
skapa förutsättningar för minskad segregation.
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KAPITEL 2 - 
KUNSKAPS- OCH FORSKNINGSÖVERSIKT



Följande kapitel ger en översikt av aktuell forskning inom kunskaps-
fältet för detta arbete. Urvalet har gjorts för att belysa arbetets syfte 
och göra det möjligt att besvara frågeställningarna. Kapitlet är 
uppdelat i fyra delar. Första delen är en historisk tillbakablick med 

delen tar sin utgångspunkt i begreppet segregation. Vad står det för, 

värden i att människor möter varandra. Tredje delen beskriver om, 
och i så fall hur, den fysiska miljön anses påverka möjligheterna till 
möten. Fjärde delen blickar framåt och beskriver två olika normativa 
teorier kring stadsgestaltning som gör anspråk på att kunna skapa 
möjligheter till möten i staden. Teorierna har valts för att de foku-
serar på olika skalnivåer och därmed har möjlighet att komplettera 
varandra.
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2.1 HISTORISK BAKGRUND
 

av olika samhällsgrupper och är inte något nytt fenomen. Redan 
i det gamla Babylon var staden uppdelad i olika kvarter där de 
centrala kvarteren var reserverade för kungen och prästerna. Även i 
medeltida städer och i äldre bruksorter fanns en boendesegregering 
(Andersson & Fransson 2008).
 

påverkan på utvecklingen av planeringen i Sverige. Han menade 
att staden skulle delas upp i begränsade bostadsområden med eget 
centrum med butiker, samlingslokaler och skola (Åström 1993). 
Dessa ideal brukar kallas för grannskapsplanering. Mumford var 
inte den enda som föreslog dessa ideal om hur bostadsområden 
skulle utformas. Arkitekterna Uno Åhrén och Göran Sidenbladh 
förespråkade grannskapsplaneringen, och poängterade vikten av att 
ett grannskap utgjordes av samma socialgrupp (Andersson 2008).
 
Grannskapsplaneringen fanns kvar fram till 1960-talets början. Vid 
denna tid sker en förändring. Bostadsproduktionen och arkitekturen 
börjar hämta inspiration från Fords löpande band på 1910-talet. 
Genom att producera bostäder i stor skala går det att bygga effekti-
vare. I praktiken sker det genom produktionsanpassad projektering 
av bostäderna, som byggs av allmännyttiga bostadsföretag. Riks-
dagen beslutade att det från 1965 och under en tioårsperiod framåt 
skulle byggas 100 000 lägenheter om året. Denna epok kallas för 
miljonprogrammet. En förutsättning för att klara av detta var att 

städer genomfördes omfattande stadssaneringsprojekt på 1950- och 
1960-talen. Då revs det gamla för att ge plats för nybyggen (Åström 
1998).

Efterkrigstidens utveckling i Sverige yttrade sig bland annat i form 
av en ökning av antalet bilar, mellan 1950 och 1965 femdubblades 
biltätheten. För att minska risken för olyckor tillämpades separe-
ring av fotgängare och bilar. I allmänhet planerades och byggdes 
områden med utifrånmatning, vilket innebar att bostadsområdet 
omgavs av matargator. Många stadskärnor omvandlades också 
under denna tid. Även där omslöts stadskärnan av en matarring, 
och ofta var området närmast innanför reserverat för parkerings-

matarringen blir avskuren från resten av staden (Åström 1998).
 
Sammanfattningsvis har segregation alltid funnits. Att planera 

mycket som har byggts vid den här tiden omges av obebyggda 
ytor. Kopplingen mellan fysiskt avskilda stadsdelar och segregation 
kommer att behandlas vidare i resten av kapitlet.
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2.2 SEGREGATION OCH MÖTEN
 

åtskiljandet av befolkningsgrupper. Begreppet brukar tolkas utifrån 

Hort menar att segregation är ett rumsligt fenomen som består 
av en fysisk separering och social hierarki mellan befolknings-

-
tion inte bara behöver handla om bostadsmarknaden utan också 
kan beskriva exempelvis rumslig segregation på arbetsmarknaden 
(Legeby 2010).
 
Segregation kan förstås som en åtskillnad mellan grupper som 
upprättar och bekräftar en hierarkisk skillnad mellan grupperna. 
Det kan tolkas som ett uttryck för makt och relationer mellan 
människor och grupper av människor, något som skapar insiders 

och förstås som ett fenomen som rör relationer, exempelvis mellan 
fattiga och rika, mellan olika etniska grupper samt mellan unga och 
gamla (Legeby 2010).
 
Segregation syftar ofta på bostadssegregation. I både forskning och 
samhällsdebatt diskuteras bostadsområdets betydelse för integra-
tionen i samhället. I statens offentliga utredningar (SOU) beskrivs 
bostadsområdet som utgångspunkten för det dagliga livet och något 
som skapar världsbilder, framtidsförhoppningar och humankapital 
(Magnusson Turner 2008). Ett annat fokus än bostadssegregation 
är samspelssegregation, vilket kan beskrivas utifrån sociologen 

olika grupper i det offentliga rummet. Finns det sammanhang där 
människor med olika bakgrund träffas, möts och ser varandra? Ann 
Legeby (2010) menar att det är olyckligt att diskussionen fokuserar 
så starkt på boendesegregation då det begränsar diskussionen och 
döljer stadsstrukturens roll.
 
Begreppet segregation kan jämföras med begreppet utanförskap. 
Segregation är ett mer abstrakt begrepp som står för ett administra-
tivt synsätt. Den som kallas segregerad upplever sig inte nödvän-
digtvis som segregerad. Utanförskap är ett begrepp som står för 
upplevelseperspektiv. Utanförskap är något som kan upplevas av en 
individ (Legeby & Marcus 2011). Uppdelningen mellan segregation 
och utanförskap tolkar jag som en delning i ett kvantitativt och ett 
kvalitativt perspektiv. I arbetet kommer jag att använda begreppet 
utanförskap i de fall där jag särskilt vill betona upplevelseperspek-
tivet.  
 
Statens offentliga utredningar (SOU) är tydliga med att segregation 

segregation hänger ihop (Legeby 2010).
 

beskriver segregation som ett problem och två synsätt som ser 
segregation som ett problem. Det första synsättet menar att det inte 
är önskvärt att blanda grupper av människor och därför är segrega-

från att segregation är ett uttryck för olika smak och betalningsvilja. 
Att människor har olika smak kan inte anses vara något problem. 
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-
tion som ett problem. Den första kallar han orättfärdighetssynen. 
Segregation är då ett uttryck för brist på erkännande vilket är föröd-
mjukande. Brist på erkännande kan antingen bestå i att människan 
förnekas eller att hon reduceras till den grupp hon tillhör. Den andra 

mellan grupper inte får bli för stora, då kan något hotfullt inträffa 

till att hålla isär människor, det leder till att människor inte ser eller 

menar att det enligt orättfärdighetssynen är en kränkning. Segrega-
tion upprättar murar mellan människor som gör att de inte kan se 
varandra, samtidigt som den koncentrerar fenomen som fattigdom 
eller rikedom till bestämda platser. På dessa platser blir fenomenen 
synliga, men inte människorna som bor där. Istället ses människor 

-

 
Det är i distanserade relationer som skvaller och fördomar kan växa. 

(Salonen 2011). Anne Harju (2011) har med Landskrona som exempel 
undersökt hur uppdelningen av “vi” och “dem” avseende svenskar 
och invandrare har konstruerats och används. Föreställningar om 
skillnader i egenskaper, kultur och vanor bidrar till att skilja ut “vi” 
från “dem”. Utifrån en bild av vad som är moraliskt riktigt beteende 
skapas en idealiserad bild av “vi” och en fördömande bild av “dem”. 
Harju menar utifrån andra studier som gjorts att det här inte är 
något som är unikt för Landskrona vid undersökningstillfället utan 

Ann Legeby (2010) använder begreppet co-presence för att beskriva 
samtidig närvaro. Legeby härleder begreppet från sociologen Sören 
Olsson, som menar att genom att se andra människor i det offentliga 
rummet så ser människor likheter och skillnader hos andra vilket 
gör det möjligt att vänja sig vid varandras olikheter. När olikheterna 
inte längre är främmande blir det gradvis mindre provocerande 
vilket kan skapa tolerans. Hon jämför vidare detta resonemang med 
Richard Sennetts tankar om att stadslivet ger möjlighet att lära sig 
samhällets oskrivna regler och vänja sig vid komplexa situationer. 
Sennett lyfter vikten av att se, och bli sedd av andra människor och 
menar att intryck från staden kan hjälpa människor att öppna upp 
sig och vända sig utåt. Därför är det viktigt att människor exponeras 
för olikheter. Utifrån Olssons och Sennetts resonemang konstaterar 
Legeby att platser i staden där människor samlas är en nödvändig 
förutsättning för samtidig närvaro, en ömsesidig medvetenhet om 
människor i närheten och stadsliv.
 
Legeby (2010) lyfter fram Bill Hillers tankar om att det är genom 
rörelser i staden som samtidig närvaro bildas och att medvetenhet 
om människorna i närheten kan skapas utifrån samtidig närvaro. 
De människor som är samtidigt närvarande behöver inte känna 
varandra eller interagera med varandra, men de utgör råmaterialet 
till ett samhälle och är en grundläggande förutsättning för att se 
och bli sedd av människor i närheten. Legeby återger också Julienne 
Hanson som menar att samtidig närvaro är en förutsättning för 
social interaktion.

Även Elisabeth Lilja (2002) lyfter fram Sennetts resonemang om 
att staden och dess offentliga rum är platser där det är möjligt att 
lära sig hantera komplexitet och “utsatthetens konst”. De som mest 
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uppskattar möjligheten till möten är de som upplever ett utanför-
skap eller en utsatthet. Lilja beskriver upplevelsen av främlingskap 
som ett problem att förstå och tolka den andra så man vet hur man 
själv ska handla. När man inte vet det skapas en osäkerhet. Lilja 
uttrycker att det kan i bästa fall vara generande, men i värsta fall 
kan upplevas som något farligt.
 
För ungdomar innebär offentliga platser möjlighet att träffa andra 
ungdomar och testa nya relationer till varandra. Att lära sig hantera 

-
viden måste lära sig på egen hand (Nordström 2002). Marie Nord-
ström illustrerar detta genom ett exempel av hur ungdomar med 
sociala problem förändrar sitt beteende vid besök i andra delar 
av staden. Ungdomarna beskrivs som mer osäkra, och håller sig 
samman som grupp. Tolkningen är att ungdomarna upplever rädsla 
för de okända och inte heller upplever en konfrontation som en 
situation den enskilde har förmåga att klara av på egen hand.
 
Sociala kontexter är ett begrepp som har klara likheter med 
samtidig närvaro och att se och bli sedd av andra människor. Per 

mänskliga kontakter den består av, och avgränsas till att bestå av 

frivilliga eller ofrivilliga, de kan vara djupa eller ytliga. Kontakter 
kan till och med bestå av att individer utvecklas attityder och 
förhållningssätt till människorna omkring utan att direkt umgås 
med dem. Individen påverkas, medvetet eller omedvetet, av den 
information hon nås av genom observationer och möten med andra 
människor. Denna påverkan kan leda till såväl anpassning som 
avståndstagande.

grupper. Jag kommer utgå från att segregation är ett aktuellt 

offentliga utredningar (SOU) är tydliga i sin syn. Vidare kommer 

beskriva varför segregation är problematiskt. Då detta arbete foku-
serar på stadsstrukturens roll kommer jag till största del arbeta med 
begreppet samspelssegregation och inte boendesegregation. I de 
fall jag särskilt vill betona upplevelseperspektivet kommer jag att 
använda begreppet utanförskap.
 

mang även om begreppen som används skiljer sig åt. Utgångs-
punkten är Sennetts tanke om vikten av att se andra och själv bli 
sedd. Nordström och Strömblad refererar inte själva direkt till 
Sennett, men resonemangen är lika. Jag kommer i arbetet använda 
begreppet möte för att beskriva tillstånd av samtidig närvaro, där 
människor kan se andra och bli sedda för att vidare kunna bli ömse-
sidigt medvetna om varandras existens. Vidare kommer arbetet 
utgå från Strömblad syn på att kontakter till och med kan bestå i att 
individer utvecklar attityder och förhållningssätt till människorna 
omkring utan att direkt umgås med dem.
 

-
ningar av hur fördomar skapas har klara likheter, segregation 
motverkar möten mellan människor från olika sociala och etniska 
grupper vilket i sin tur skapar social distans och fördomar. Nord-
ströms och Liljas studier om hur individen påverkas av brist på 
möten och utanförskap går att förena med samspelssegregations-
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begreppet. Dessa beskrivningar av segregationens påverkan på 
individ och samhälle kommer jag använda i arbetet.

2.3 SEGREGATION, MÖTEN OCH STADSSTRUKTUREN
 
Hur stadsstrukturen är uppbyggd påverkar hur människor 
använder den. När människor koncentreras till vissa platser vid 
samma tid skapas en samtidig närvaro, vilket kan ge möjligheter 
till möten (Marcus & Legeby 2012). Dock går det att göra en skillnad 
mellan ett sannolikhetsbaserat och ett deterministiskt synsätt. 
Legeby (2010) menar att stadsstrukturens sannolikhetsbaserade 
påverkan har diskuterats för lite. Vidare klargör Legeby att hon ser 
stadsstrukturens påverkan på segregation som en del av många 
andra. Att lägga till stadsstrukturens påverkan som ytterligare ett 
perspektiv innebär inte att man sätter lägre tilltro till andra modeller 
som rör segregation, bara att man undersöker det ur ytterligare ett 
perspektiv. 
 
En första förutsättning för möten mellan människor ur olika 

lyfts upp som något som kan innebära att olika gruppers uppfatt-
ning om verkligheten skiljer sig åt, vilket befaras leda till ökad social 
polarisering. Miljonprogrammets bostadsområden är ofta utformade 
som rumsligt separerade enklaver. Forskningsprojektet arbetar med 

för att skapa möjligheter till möten.

 Om ett område är fysiskt avgränsat från sin omgivning innebär det 

att inte så många besökare kommer in i området. Poängen med att 
ha besökare i området går att koppla till begreppen samspelssegre-
gation och möten. Om syftet är att olika grupper ska vara på samma 
plats vid samma tillfällen är det problematiskt om vissa områden 
inte besöks av andra människor än de som bor där (Legeby 2010).
 

bidrar till att skapa identitet inom området och föreställningar om 

människan lätt kopplar ihop fysiska, rumsliga gränser med mentala 
och sociala gränser. Detta resonemang har klara likheter med Fran-

statusområden som i isolerade högstatusområden bidrar isoleringen 
till en likriktning av åsikter och värderingar. Vidare konstaterar de 
att det är lättare att lösa upp fysiska gränser än att förändra sociala 
och mentala gränser. Som exempel nämner de att trots att judiska 

fysiska struktur som tidigare så lever nedsättande attityder mot dess 
grupper kvar idag.
 
Begreppen ”bonding” och ”bridging” kan användas för att beskriva 
olika typer av sociala nätverk. Bonding beskriver hur sociala 
nätverk utvecklas i homogena grupper medan bridging syftar på 
heterogena grupper (Marcus & Legeby 2012). Utifrån den uppdel-
ningen kan grannskapsplaneringens ideal med avgränsade områden 
där alla invånare var av samma socialgrupp ses som ett exempel på 

till bridging. Rumslig segregation, vilket då försvårar bridging, 
begränsar invånarnas tillgång på såväl mänskliga som materiella 
resurser. Att en stadsdel är rumsligt avskild från övriga staden 
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innebär att den bara har sina egna resurser, och möjligheten till 

sig i området (Legeby 2008). Som exempel lyfter Legeby fram Elisa-
beth Liljas studier om att det framförallt är människor som upplever 
ett utanförskap som uppskattar tillgången på stadsliv i närområdet. 
En tänkbar förklaring till det som Legeby lyfter upp är beroendet av 
det lokala sammanhanget om individen inte har egna nätverk i form 
av en arbetsplats, eller tillgång till bil.
 
Jag kommer i detta arbete utgå från Legebys syn på stadsstrukturen 
som en av många faktorer som påverkar möjligheterna till möten 
och samspelssegregation. Även Books & Stiers konstaterande, att 
även om fysiska gränser rivs så kan fortfarande sociala och mentala 
föreställningar leva kvar, belyser ytterligare att stadsstruktur endast 
är ett av många perspektiv på segregation och social sammanhåll-
ning i samhället. Arbetet kommer också utgå från Legebys syn på 
stadsstrukturen som sannolikhetsbaserande men inte deterministisk.
 

vikten av samtidig närvaro att kunna mötas, och Legebys analys av 
att risken med separerade områden är att området blir mer utlämnat 
till sina egna resurser, något som kan vara ett problem för resurs-
svaga områden. Jag kommer även utgå från Book & Stiers resone-
mang om hur fysiska barriärer kan ta sig uttryck i mentala barriärer 
i form av fördomar och upplevt utanförskap. Liljas studier om att 
det främst är människor som upplever utanförskap som uppskattar 
möjligheter till möten i vardagsmiljön är också en viktig grund i 
resten av arbetet.

2.4 HUR BÖR STADEN UTFORMAS FÖR ATT SKAPA MÖJLIGHETER 
TILL MÖTEN OCH MOTVERKA SEGREGATION?
 
För att belysa hur den fysiska utformningen av staden kan skapa 
förutsättningar till minskad segregation behövs normativa teorier 
som syftar till att skapa möjligheter till möten mellan människor. I 
det här avsnittet presenteras space syntax, en rumsteori som utgör 
underlag för morfologiska analysmodeller, samt Jan Gehls teorier 
om det offentliga rummets utformning, som utgör underlag för den 
inventering som gjorts utifrån de komponenter han lyfter fram. 
Tillämpningarna av space syntax och Gehls teorier presenteras i 

kvantitativ kunskap, och Gehls kvalitetskriterier, som bidrar med 
kvalitativ kunskap, ger till tillsammans en djupare förståelse.

2.4.1 SPACE SYNTAX
 
Space syntax är ett samlingsnamn för en familj teorier och verktyg 
som används för att studera byggd miljö (Ekelund & Koch 2012). 
Ursprungligen utvecklades det av ett antal engelska arkitekturforsk-
are, den mest kända är Bill Hillier. Det var i skiftet från modernism 
till postmodernism som space syntax började ta form. Modernismen 
hade fokuserat mycket på rationalitet och mätbarhet, och post-
modernismen bröt med det genom att förneka att arkitekturen kunde 
beskrivas som något som kunde verka normativt på sociala förete-

logic of space”, som kritiserar framförallt postmodernistiska, men 
även moderna, stadsbyggnadsteorier. Space syntax kan vara en hjälp 
för att analysera redan byggd miljö, men till vilken grad det går att 
använda det som utgångspunkt för att ta fram nya förslag är osäkert.
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A

B

C

Figur 1. Tre byggnader med 
lika rum, men olika förbindelser 
mellan rummen. Baserad på 

Inom space syntax används topologiska beskrivningar av rum, 
vilket innebär beskrivningar av olika delars inbördes lägen och 
relationer till varandra. Sambandet mellan rum beskrivs i grafer, 
och sambandet utgör ett topologiskt system. Detta samband kallas 

 

 

I exemplet till vänster visas tre olika byggnader. Dessa kan vid en 
första anblick verka lika, men när man studerar hur rummen är 
förbundna med varandra syns skillnaderna. Till höger om varje 

grafen anger hur många rum som behöver passeras för att komma 
dit. Byggnadernas skillnader gör dem också lämpliga för olika 

-
guration behöver man veta hur rummen interagerar med varandra. 
Ett mått på detta är integration, som beskriver hur nära det är från 
ett rum till ett annat ur ett topologiskt perspektiv. Varje rum får 
ett värde utifrån hur många stegs djup det är till alla andra rum i 
systemet.
 

 

mellan b och c, och direkt mellan a och c. Figur 3 skiljer sig då det 
enda vägen mellan rum b och c går genom rum a, vilket innebär ett 
extra steg.
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Figur 4. Fyra rumssystem, och varje rums sammanlagda avstånd till den andra rummen i systemet. 

rummen två steg, ett steg till rum a och ett steg till rum b. Samma 
gäller för rum a och b.
 

ett steg till rum a och två steg till rum b, då kortaste vägen till rum b 

3 är det åtta steg (Hillier 1996).

Om något rum i systemet byter plats så förändras inte bara det egna 
värdet till omgivningen. Även de andra rummens värden förändras, 
och helhetsvärdet förändras också.

är på rad. I varje rum står summan av det sammanlagda antalet steg 
till alla andra rum i systemet, och det sammanlagda antalet steg för 

åttonde rummet byter plats så förändras dels det egna antalet steg 
till omgivningen, men även alla andra rums värden och det totala 
antalet steg förändras.
 
Måttet integration berättar hur många steg bort det är från ett rum 
till andra. Måttet är främst intressant när det jämförs med andra 
rum i samma system. Hur många steg det är uttrycker hur djupt 

Hur djupt ett rum ligger i sitt system påverkar hur det kan komma 
att användas. Exempelvis är det rimligt att en gata som ligger i en 
stads centrum används mer än en gata som ligger i stadens utkant. 
Hillier menar att integrationsvärdet påverkar hur mycket rörelse det 
är längs en gata. Integrationsvärdet är därmed en hjälp att förstå hur 
urbana system fungerar.
 

sättet är att mäta integrationsvärden ett bestämt antal steg bort, det 
andra sättet är att mäta integrationsvärdet till exakt alla andra rum i 
systemet. Det första sättet kallas för lokal integration, och det andra 
för global integration. Poängen med att mäta på olika sätt är att det 
kan förutsäga olika typer av resor. Vi väljer antagligen inte exakt 

område ska mätas föreslår Hillier att man ska mäta upp till tre steg 
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Hur ett område är uppbyggt med 
ingångar och infarter påverkar 
människors rörelsemönster, och kan 
göra att människor blir avskilda från 
varandra. 

lämpligt att beräkna den globala integrationen, vilket kallas radius-
n. Bokstaven n står för att antal steg inte begränsas (Hillier, 1996).

När dessa beräkningar ska göras för en stad eller ett område är 
första steget att göra en axialkarta. Axialkartan är den minsta 
möjliga uppsättning av raka linjer som täcker upp alla siktlinjer 
inom området, i praktiken innebär det att varje väg illustreras av 
en linje. Ett val som måste göras är ifall axialkartan ska vara för 
rörelser till fot eller i bil, då det inte är säkert att alla bilvägar är 
möjliga att röra sig längs till fots, och inte heller att det är möjligt 

& Koch 2012). När en axialkarta har konstruerats används dator-
program för att beräkna varje linjes integrationsvärde och jämföra 
integrationsvärden med varandra (Ekelund & Koch 2012).

En intressant jämförelse är lokal integration och global integration. 
Den lokala integrationen visar på rörelser inom ett område medan 
den globala visar på rörelser i staden som helhet. Rörelser inom ett 
område är troligen människor som bor i området, medan rörelser 
från hela staden visar på sannolikheten att besökare kommer dit. 
Hillier och Hansson lyfter vikten av att det ska vara höga värden 
för global integration och höga värden för lokal integration som en 
viktig faktor som påverkar möjligheten till möten mellan människor 
som bor i ett område och människor som kommer från andra 

till möten. Hur ett område är uppbyggt med ingångar och infarter 
påverkar rörelsemönster och kan göra att invånare i olika områden 
hålls åtskilda från varandra (Hillier 1996).

 

I en studie av södra Stockholm konstaterar Lars Marcus att det 
är vanligt att områden med höga värden för lokal integration och 
höga värden för global integration inte sammanfaller. Slutsatsen 
blir att stadens offentliga platser är segregerade där (Marcus 2007). 
Även Ann Legeby har gjort den typen av jämförelser för områden i 
Södertälje och gör tolkningen att när hög lokal integration och hög 
global integration sammanfaller så innebär det att stadens form 
uppmuntrar människor från olika områden till att mötas. Legeby 
konstaterar dock att i många fall sammanfaller inte detta. Vidare ser 
hon att det är vanligt att det som är planerat som stadsdelscentrum 

integrationsvärden (Legeby 2010).
 
Hillier (1996) menar att modern planering har brutit kopplingen 
mellan globala och lokala rörelser vilket är problematiskt då det 
har förändrat samspelet mellan boende i ett område och människor 
som rör sig genom området. Det är inte ett problem att vissa vägar 

-
värden. När hela områden är avskurna från vägar med höga 
integrationsvärden är det problematiskt.
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Relationen mellan utemiljöns kvalitet och vilka aktiviteter som utförs där enligt Gehl. Baserad på  

2.4.2 GEHLS KVALITETSKRITERIER FÖR OFFENTLIGA RUM
 
Jan Gehl är en dansk arkitekt och professor i urban design. Han har 

offentliga rum. Gehls teorier handlar om människors användning 
av staden. Det går att ifrågasätta hans kompetens att dra slutsatser 
om det då hans kompetens är arkitektur och urban design. I följande 
stycke kommer ett urval av Gehls teorier att beskrivas, för att sedan 

 
Staden kan användas på olika sätt och till olika aktiviteter. Jan Gehl 
gör en uppdelning i nödvändiga aktiviteter, frivilliga aktiviteter och 

de vi är mer eller mindre tvungna att utföra som att gå till skola 
eller jobb, att handla, att vänta på bussen. Eftersom vi tvingas utföra 
dessa aktiviteter sker de oavsett hur utemiljön är utformad. Frivilliga 

Exempel på frivilliga aktiviteter är att ta en promenad eller att sitta 
ute och sola. Hur utemiljön är utformad påverkar sannolikheten att 
dessa aktiviteter blir av. Sociala aktiviteter är aktiviteter som bygger 

eller när någon sitter och betraktar andra människor. De sociala 
aktiviteterna sker som en följd av andra aktiviteter. Eftersom de 
frivilliga aktiviteterna var beroende av utemiljöns utformning så blir 
även sociala aktiviteter beroende av den. Dock kan sociala aktivi-
teter även komma som en följd av de nödvändiga aktiviteter, vilka 
inte är lika beroende av utemiljöns utformning (Gehl 1987).

Möjligheter till möten i vardagen gör det möjligt att skapa se- och 
hörakontakter, vilket är den minst krävande formen av kontakt med 
andra människor. Poängen med se- och hörakontakter är möjlig-
heten till kontakt på en anspråkslös nivå, samt att det kan vara en 
utgångpunkt för djupare kontakt, och en möjlighet att uppehålla 
etablerade relationer. Det ger information om sociala värden och är 
en källa till inspiration och stimulerande upplevelser (Gehl 1987). 
Därmed verkar Gehls syn på möten stämma väl överens med 

beskrivits i kapitel 2.2.
 
Gehl menar att stadsliv är en självförstärkande process, människor 

när människor koncentreras till samma stadsrum. Det går att 
göra genom att skapa attraktiva platser och korta, logiska vägar 
mellan dem samt att ha en klar hierarki mellan viktiga och ovik-
tiga gaturum. Täthet är ingen garanti för att få levande platser. 
Gehl menar att istället för att fokusera på kvantitet, vilket i en 
stadsmiljökontext innebär täthet, bör vi fokusera på kvalitet på 
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offentliga platser (Gehl 2010). Från detta resonemang går det att se 
-

hålla sig, och förutsättningen för att människor från olika grupper 

därmed förutsättningar för se och bli sedd av andra människor. En 
kritik mot denna slutsats är bristen på analyser kring skillnader 
mellan vad olika människor upplever som attraktiva platser. Liljas 
studier, om att det främst är människor som upplever utanförskap 
som uppskattar tillgången på urbana kvaliteter och möjligheter till 
möten i sitt bostadsområde, gör dock att jag i arbetet kommer utgå 
från att Gehls kvalitetskriterier kan uppfattas som attraktiva båda av 
människor som upplever utanförskap och människor som inte gör 
det. Gehl har listat tolv kvalitetskriterier för stadsrum (Gehl et al 
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SKYDD:

  

  Finns det oftast människor vid platsen?
  Är det möjligt att se platsen från bostäder 
  och verksamheter i närheten?

  Finns det möjlighet att få skydd mot vind 
  och regn?

  Är platsen skyddad mot buller?
 

MÖJLIGHETER:

  Är det möjligt att gå längs platsen? Ansluter 
  eventuella gångvägar till andra gångvägar 
  utanför området?

  Finns det möjlighet att stanna eller sitta ner?

  Finns det vacker utsikt eller något spännande 
  att titta på?

  Finns det möjlighet att njuta av vädret? Finns 
  platser som erbjuder sol respektive skugga? 
  Finns platser som är skyddade från vinden?
  
  Är ljudvolymen så låg att det är möjligt att 
  prata?
  
  Finns det möjlighet till lek?
 
KARAKTÄR:

  Är byggnader och gatubredder i mänsklig 
  skala?

  Är miljön detaljrik och genomarbetad?

Dessa kvaliteter är grunden för observationsschemat som användes 
vid observationerna på Norrby Tvärgata, och förändringsförslaget 

karaktär. Skydd består av de komponenter som på en grundläg-
gande nivå visar om platsen uppfattas som en säker plats att besöka. 
Möjligheter består av de komponenter som handlar om möjligheten 
att utföra frivilliga aktiviteter på platsen. Karaktär är de kompo-
nenter som berör platsens utformning. Jag har även valt att omfor-
mulera Gehls komponenter så de blir till frågor som är möjliga att 
undersöka på platsen och i förändringsförslaget. 
 
Min tolkning är att dessa tre kategorier bygger på varandra. Först 
och främst måste platsen vara skyddad, därefter erbjuda möjligheter 
och till sist kan karaktären vägas in. För att bli en använd plats bör 
alla komponenter vara uppfyllda. 
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KAPITEL 3 - NORRBY OCH 
NEDRE NORRBY 



Följande kapitel avser introducera stadsdelarna Norrby och Nedre 
Norrby, som studeras närmare i detta arbete. Kapitlet inleds med 
en beskrivning av områdenas historia och därefter beskrivs områ-
dena idag. Avslutningsvis tolkas Norrby och Nedre Norrby utifrån 
kunskaps- och forskningsöversiktens historiska bakgrund för att 
lyfta fram hur områdena kan tolkas och möjliggöra jämförelser med 
andra områden.
 

3.1 HISTORIA
 
Järnvägen kom till Borås 1863, då järnvägen till Herrljunga byggdes. 
Järnvägen drogs utanför stadsplanerad mark. Vid samma tid växte 

-
bygden. Framförallt kom människor från Marks och Kinds härad, 
ett par mil söder om Borås (Sundin 2007).
 
Bortanför järnvägen, det vill säga utanför stadsplanelagt område, 
växte fabriker och förstäder fram. Platsen kallades Nolby gärde, men 
kom senare att kallas Norrbygärde och kallas idag Norrby (Sundin 
2007). För enkelhetens skull kommer jag i fortsättningen av arbetet 
enbart kalla platsen för Norrby.
 
Bebyggelsen på Norrby var förutom bostadshus textilindustrier, 
småindustrier och affärslokaler. En del hus byggdes som arbetar-
bostäder, men det vanligaste var att husen byggdes av ägarna 
själva. Det var klassiska små hus med lantligt utseende och ett par 
landshövdingehus i rutnätskvarter (Sundin 2007). Bebyggelsen vid 
Norrby Långgata och Norrby Tvärgata var två till tre våningar höga 
och hade originella lökkupoler på hörnen. Det fanns även andra 
byggnader som var mer barackliknande. På gårdarna fanns det 

uthus med torrdass och soptunnor vilket bidrog till problem med 
ohyra och sjukdomar (Föreningen Gamla Norrbygärdespojkar 1978).
 
Från tiden då textilindustrin började expandera på slutet av 1800-
talet och fram till andra världskriget växte bebyggelsen genom 
nyproduktion. På 1920-talet började det då nystartade kommunala 
allmännyttiga bostadsbolaget (AB Bostäder i Borås) också att bygga 

bodde där arbetade på industrierna i området. Samtidigt så var det 
en lantlig miljö, det fanns gärden, åkrar, hölador, stall och hönshus i 
närheten. På 1920-talet var det många som ville arrendera en jordlott 
för att odla potatis, och man höll grisar i vedbodarna.  Det fanns en 

Gamla Norrbygärdespojkar 2003).
 
Det fanns vid denna tid många barn på Norrby. Det var vanligt att 
familjer hade fem eller sex barn, och en del hade upp till femton 
barn. Det var mycket trångbott, och familj kunde bo i ett rum 
och kök. För att dryga ut ekonomin var det vanligt att man dess-
utom hyrde ut rummet, vilket innebar att hela familjen sov i köket 
(Sundin 2007).
 
Norrby beskrivs även strax efter andra världskriget som en genuin 
arbetarstadsdel, där det bodde många barn. Under mellankrigstiden 

Estland eller Lettland (Sundin 2007).
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Redan före andra världskriget kom de första planerna på stads- 
sanering på Norrby, men planerna blev vilande under kriget 
(Sundin 2007). 1950 återupptogs planerna, men förändrade för att 
bli mer anpassade till tidens ideal. Små kvarter och trånga gator 
pekades ut som ett problem på området, och det menades att att det 
var bättre att bygga på höjden så det gick att få plats för alla bilar 
(Sundin, 2007). 1959 lades ett förslag till stadsplaneändring fram, och 
det bestod i att nya 8-våningars skivhus och en del trevåningshus. 
De skulle ersätta byggnaderna från 1880-1910, då de ansågs vara 

-
despojkar 1978).
 
1961 var saneringsköpen klara, och i september tog AB Bostäder det 
första spadtaget för första byggetappen. Man beräknade att vara 
klara med ombyggnationerna 1963 till 1965 (Sundin 2007).
 
1953, när planerna för sanering kommit igång bildades föreningen 
Gamla Norrbygärdespojkar, en förening för män som “bott på 

-
ingen bildades för ett imaginärt bevarande av stadsdelen, vilket 
i praktiken innebar fotografering av den dåvarande bebyggelsen. 
Föreningen var dock positiv till saneringsplanerna och verkade för 
en grundlig förändring av Norrby. Området sågs som ett typ- 
exempel av fattigsverige, och vid den här tiden gick man från 

-
bygärdespojkar 1978).
 
Stadssaneringen innebar stora fysiska förändringar. Antalet kvarter 
gick från 27 till 15, antalet byggnader från 198 till 72, antalet gator 
från 22 till 11 och antalet infarter från 9 till 6 (Sundin 2007).

 

Norrby idag. 

Gamla Norrbygärde i våra hjärtan,

Bostäder 

Bostäder

Offentlig servie

Industri

Offentlig servie

Industri

100 m

100 m
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Efter att saneringen av Norrby var klar 1965 har två stora fysiska 
förändringar skett. Norrby Långgata var vid denna tid en 
förbindelseled mellan Norrby och Landala, en annan arbetar-
stadsdel i Borås som revs på 1970-talet. 1975 byggdes den om till 

andra stora förändringen var en följd av TEKO-krisen på 1960- och 
1970-talen. När industrierna lades ner revs också byggnaderna, 
och kvar blev tomma ytor (Sundin 2007). Genom dessa två fysiska 
förändringar delas Norrby upp i två områden. Norrby, bestående av 

-
platser och gräsytor. Gränsen mellan Norrby och Nedre Norrby 
består av Norrby Långgata.
 
Utvecklingen efter stadssaneringen beskrivs som att Norrby gått 
från klassegregering till etnisk segregering. Som påpekats ovan 

invandrare på 1950-, 1960- och 1970-talen bosatte sig många på 

Norrby. Detta skedde samtidigt som många sökte sig till småhus-
bebyggelse, vilket vid 1970- och 1980-talen gjorde att Borås började 
få problem med outhyrda lägenheter (Sundin 2007).
 
 

NORRBY

NEDRE NORRBY
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3.2 NUTID
 

FYSISK STRUKTUR, NORRBY
 

-
-

AB Bostäder (www.bostader.boras.se 2013). Bebyggelsen består 

och kommersiell service samt föreningslokaler, kyrka och moské. 

avgränsas av järnvägen, Alingsåsvägen och Norrby Långgata.
 

Hyresrätter och bostads-
rätter på Norrby. 

Byggnadshöjder på Norrby 
och Nedre Norrby. 

Offentlig och kommersiell service 
på Norrby och Nedre Norrby. 

HYRESRÄTT

BOSTADSRÄTT

OFFENTLIG 
SERVICE

KOMMERSIELL SERVICE 
OCH FÖRENINGAR

1-2 VÅNINGAR

3-4 VÅNINGAR

8-9 VÅNINGAR
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FYSISK STRUKTUR, NEDRE NORRBY

som används som kontor, och en moské vid Magasinsgatan. Resten 
av området är parkeringsplatser eller gräsytor, träd och buskage. 
Området är brant. Från Magasinsgatan till Norrby Långgata, ett 
avstånd på ca 150 meter, är det en höjdskillnad på drygt 10 meter.
 
Bristande belysning på området är ett problem som nämns i 
rapporten från projektet i ”cultural planning”. Bristen på övergångs-
ställen längs Norrby Långgata nämns också som ett problem.
 

För att gå från Norrby till centrum är det nödvändigt att passera 
-

bron som går söder om Nedre Norrby. Den vägen leder på bro över 
Nedre Norrby och leder fram till Borås Centralstation. En annan 
väg är Norrby Tvärgata. Den utgår från Norrby Torg, och går längs 
med kontorsbyggnaderna på Norrby Tvärgata, för att sedan fortsätta 
Magasinsgatan längs järnvägsområdet och under järnvägen och över 
Viskan till Yxhammarsgatan. Den tredje vägen är en stig som går 
från Billdalsgatan till norra delen av Magasinsgatan. Den stigen har 
inget namn, men kommer i resten av arbetet att kallas för Stigen.
 

Ortofoto Nedre Norrby. Vägar mellan Norrby och Centrum.
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SOCIALT
 
Av Norrbys 3551 invånare är det knappt 800 som har jobb. Arbets-

-

jobb i stadsdelen, främst inom utbildning, handel och transport. 

låg andel jämfört med andra delar av Borås (Borås Stad 2013). Även 
medelinkomsten och utbildningsnivån är låg jämfört med andra 
delar av Borås. Andelen barn är hög jämfört med andra delar av 
Borås (Borås Stad 2013). En av Borås stora gymnasieskolor, Almås-

stylist, textil design, restaurang, bageri, handel, turism, omvårdnad, 
barn och fritid samt lärlingsutbildningar (www.boras.se 2013).
 

födda i Sverige med båda föräldrarna födda utrikes. Människor har 
bakgrund i ett trettiotal olika länder (Borås Stad 2013). Norrby ligger 
nära Högskolan i Borås och många studenter bor på Norrby (Fredrik 

 

 

UPPLEVELSER AV NORRBY
 
Inom ramen för ett projekt i ”cultural planning” har ett ambitiöst 
arbete gjorts med att intervjua Norrbybor om deras syn på sin 
stadsdel. Intervjuerna har bland annat gjorts av bovärdar från AB 
Bostäder, och genom kontakt med personer från familjecentralen, 
mötesplats Norrby, skola och fritidsgård. Målet har varit att fånga 
upp så mångas röst som möjligt, och samarbetet med familjecen-
tralen visade sig vara ett framgångsrikt sätt att nå kvinnor. 
Intervjuerna handlade om synen på Norrby, vilka platser ses 

 
Rapporten från projektet i ”cultural planning” visar på en stadsdel 
med stort engagemang för den egna boendemiljön och stadsdelen. 
Även om stadsdelen har ett rykte som problemområde har många 
Norrbybor en positiv bild av den egna stadsdelen och möjligheten 

 

UPPLEVELSER AV NEDRE NORRBY
 
TEKO-industrierna som låg mellan järnvägsområdet och Norrby var 
från början något som förband Norrby med staden. Sundin beskriver 
det som att det var ett trefaldigt förbindelseelement, både fysiskt, 
socialt och mentalt. Sedan industribyggnaderna revs har området 
utvecklats till ett ingenmansland och beskrivs som en barriär mot 
stadskärnan. Det här området beskrivs också som en rädslans plats 
(Sundin, 2007).
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3.3 FRAMTID
 
En anledning till att Nedre Norrby är obebyggt är planeringen av 
Götalandsbanan, en höghastighetsjärnväg mellan Göteborg, Borås, 
Jönköping och Stockholm. Då det inte har varit klart vilken sträck-
ning den kommer få har det varit omöjligt att planera hur Nedre 
Norrby kan utformas. Nu har snart planeringen av Götalands-
banans sträckning kommit så långt att kommunen kan börja planera 
för framtida utformning av området (www.boras.se (2) 2013).
 

3.4 SAMMANFATTNING
 
När Norrby började byggas var det på icke stadsplanelagd mark, 
bortanför järnväg och Viskan. Järnvägsstationen placerades mot 
stadens centrum, vilket bidrog till att Norrby redan från början var 
avskuret från centrala staden av järnvägen. 1975 blev Norrby Lång-

stadsdel, vilket ansågs vara en nackdel för barn och pensionärer. Att 
passera mellan centrum och Norrby är svårt på grund av urbana 

 
Norrby är ett område som har genomgått stora förändringar sedan 
1960-talet. Först genomfördes stadssaneringar, sedan genom att 

-
industrierna på Nedre Norrby försvann in samband med TEKO-
krisen. Många platser har förändrats till följd av stadssaneringar, 

egen historia så är det uttryck för en utveckling som skedde i olika 
former på många olika platser.
 

-
leder byggdes runt stadskärnan. Området närmast vägen användes 
ofta till parkeringsplatser. Den utvecklingen ger områden som, 

kan utgöra en barriär i staden.
 

nya bostadsområden ofta planerats som rumsligt avgränsade 
området, som är avskilda från resten av staden genom grönområden 

denna utveckling, men skiljer sig också på ett par viktiga punkter. 
Norrby planerades aldrig med avsikten att bli ett avskilt område, 
och till skillnad från många andra områden består avgränsningen 
i järnvägen, Norrby Långgata samt Nedre Norrby. Ett före detta 
industriområde är inte samma sak som ett grönområde. Barriären 

och ett bostadsområde, inte mellan två bostadsområden. Det gör att 
jag anser att Nedre Norrby har större likheter med barriärer som 
skapats till följd av ringleder och parkeringsplatser nära stadens 
centrum än vad det har med grönområden mellan två bostads-
områden.
 

36



KAPITEL 4 -
ANALYS OCH DISKUSSION



Arbetets syfte är att undersöka och diskutera om fysisk utformning 
kan bidra till att förebygga segregation. I detta fall har segregation 

fysiska åtskillnaden är att människor inte exponeras för varandras 
olikheter genom samtidig närvaro. Detta är problematiskt då det är i 
distanserade relationer som fördomar kan växa. När människor inte 

och förminskas till att enbart ses som en representant för exempelvis 
fattigdom eller annan kultur. När fysiska gränser samspelar med 
sociala och mentala gränser bidrar det ytterligare till att förstärka ett 
områdes identitet och en föreställning om hur de som bor i området 

 
Segregation har ofta diskuterats utifrån perspektivet boendesegrega-
tion. Utifrån det perspektivet kan socialt blandade bostadsområden 
bidra till att människor exponeras för varandras olikheter inom sitt 
bostadsområde. Ett annat perspektiv är samspelssegregation som 
istället fokuserar på användningen av det offentliga rummet. Enligt 
det synsättet kan segregation motverkas genom att människor 
som inte bor i det utpekade området besöker det och dess offent-
liga platser, samt att människor som bor i området rör sig i resten 

Legeby 2010).
 
Stadens struktur och utformning är en av många faktorer som kan 
möjliggöra att människor från olika grupper rör sig, ser varandra 
och möts på offentliga platser. Stadens struktur och utformning 
kan också påverka hur fysiska gränser samspelar med sociala och 
mentala gränser i staden. I följande avsnitt kommer Nedre Norrby, 

som är förbindelsen mellan Norrby och Centrum analyseras med 
space syntaxverktyget för att förstå stadsstrukturens påverkan på 
människors rörelsemönster i staden. Platser som i innehållsanalysen 

negativa jämförs sedan med dessa resultat. Sedan kommer en plats 
inom stadsdelen att studeras utifrån Gehls kvalitetskriterier om 
vad som gör att platser används, och hur fysisk form kan bidra till 
möten mellan människor. Kriteriernas relevans och tillämpbarhet 
diskuteras utifrån hur de förekommit i innehållsanalysen av cultural 
planning-dokumenten. 

Dessa resultat kommer sedan jämföras för att förklara hur space 
syntax och kvalitetskriterierna samspelar och hur de motverkar 
varandra, samt i vilken utsträckning och på vilka sätt de gör 
anspråk på att skapa förutsättningar till minskad segregation. 
Valet av just space syntax och Gehls kriterier har skett då båda gör 
anspråk på att bidra till samtidig närvaro men utgår från olika skal-
nivåer. Space syntax bidrar med kvantitativ kunskap över förhål-
landet mellan helhet och delar i staden medan Gehls kriterier bidrar 
med kvalitativ kunskap om rumsliga enheter på en mer detaljerad 
nivå. De kompletterar varandra och ger tillsammans en djupare 
förståelse. Innehållsanalysen används främst för att ge ett kritiskt 
perpektiv på möjligheten att tillämpa space syntax och Gehl på den 
aktuella fallet. 
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Axialkarta som används i arbetet. Den inre ringen markerar det studerade området: 

kapitel för att underlätta orienteringen i det studerade området. 

4.1 TILLÄMPNING AV SPACE SYNTAX
 

uppbyggnad och struktur och människors användning av staden. 
Att jämföra ett områdes lokala integrationsvärden, vilket kan 
tolkas som troliga vägar där människor rör sig inom ett område, 
och samma områdes globala integrationsvärde, troliga vägar där 
människor rör sig mellan områden, kan vara en hjälp att förstå hur 
och av vilka ett område används. Hög lokal integration innebär 
sannolikt att människor som bor i området uppehåller sig där. Hög 
global integration innebär sannolikt att människor från andra delar 

-
tionsvärden kan det visa på att människor som främst rör sig inom 
stadsdelen inte möter människor från andra delar av staden i sina 
vardagliga rörelser. Om höga lokala och globala integrationsvärden 

vilket enligt teorierna ovan kan bidra till att minska upplevelsen av 
främlingskap till människor med annan bakgrund än den egna.
 
Att studera integrationsvärdena på Norrby och Centrum kan hjälpa 
oss att förstå områdenas roll idag. Bidrar den fysiska strukturen till 
att sammanföra eller till att separera människor? Fokus är på Nedre 
Norrby då detta område är förbindelsen mellan Norrby och Centrum.
 
Som jag konstaterade i metodavsnittet fokuserar det här arbetet på 
gående, och därför har en axialkarta skapats där endast vägar det är 
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SPACE SYNTAX IDAG För att mäta lokal integration har radius-3 valts, då Hillier menar att 
det är lämpligt för att mäta lokal integration. Den globala integra-
tionen mäts med radius-n (Hillier 1996).

Norrbys lokala och globala integrationsvärden är lägre än de i 
Centrum. På Norrby är det Alingsåsvägen som har högst lokalt 
integrationsvärde. Magasinsgatan och Centralbron har högst globala 
integrationsvärden.
 
Magasinsgatan som går över Nedre Norrby har höga global inte-
grationsvärden och låga lokal integrationsvärden. Vägarna som 
leder upp till Norrby, Norrby Tvärgata och Stigen, har längre global 
integration. Detta innebär att gatustrukturen på Nedre Norrby inte 
bidrar till att människor på väg genom staden rör sig till Norrby 
utan istället rör sig utanför vilket i sin tur innebär att gatu-
strukturen bidrar till att separera människor på Norrby från 
människor som rör sig genom staden.
 
Vad som framstår som problematiskt är skillnaderna mellan höga 
lokala respektive globala integrationsvärden samt att Magasinsgatan 
på Nedre Norrby, som passerar utanför Norrby, har högre globala 
integrationsvärden än vägarna som leder upp till Norrby. 
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Lokala integrationsvärden och positiva platser. Lokala integrationsvärden och negativa platser.

UPPLEVELSEN AV PLATSER KOPPLAT TILL SPACE SYNTAX
 
I innehållsanalysen av Borås Stads projekt i Cultural Planning gran-
skades och analyserades intervjuer av många Norrbybor om vilka 
platser de uppfattar som positiva respektive negativa. På mötesplats 
Norrby intervjuades 51 personer varav 30 män och 21 kvinnor. Där 
nämns framförallt mötesplats Norrby som en positiv plats. Ramna-
sjön, fotbollsplanen och Somaliska föreningen lyfts fram av mer än 

Billdalsgatan utanför Alis affär, gångvägen förbi bananhusen och 
Norrby centrum. Många nämner i olika former att det är skräpigt 
och luktar illa på olika platser (Borås Stad (2) 2013).
 
Vid familjecentralen har 29 kvinnor och en man intervjuats. De 

förskolan, mötesplats Norrby och Ramnaparken. Platser som nämns 
som sämre platser är Billdalsgatan, Dalbogatan, gatan utanför Jannis 
butik, vägen mot centrum och vägen mellan Norrby och Knalleland 
(Borås Stad (2) 2013).
 
På Norrby fritidsgård har en gruppintervju genomförts med 20 
pojkar i åldern 11-17 år. Bästa platserna enligt pojkarna på fritids-
gården var fritidsgården, fotbollsplanen, Billdalsgatan, Norrby-
skolan, mötesplats Norrby, Dalbogatan, Norrby Tvärgatan och 
Bohusgatan. Sämsta platserna är Alis livs och Jannis livs (Borås Stad 
(2) 2013).

Norrby intervjuats. Bästa platserna enligt eleverna är fritidsgården, 
fotbollsplanen, lekplatsen vid Norrbyskolan och Ramnaparken. Den 

Stad (2) 2013).

I intervjuerna kan vi se att vissa platser återkommer som positiva 
platser, Mötesplats Norrby, Ramnasjön, fotbollsplanen, fritidsgården 
och Norrbyskolan. Platser som återkommer som negativa platser 
området utanför Alis affär på Billdalsgatan och Jannis affär. Det är 
svårt att se några samband mellan vilka platser som uppfattas som 
positiva respektive negativa och vilka gator som har höga respektive 
låga integrationsvärden. Intervjuerna tyder snarare på att platserna 
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Steg 1. Norrby Långgata och Stationsgatan blir rakare så 
de omfattas av endast en siktlinje var. Norrby Tvärgata 
förlängs över stationsområdet. 

Steg 2a. Platser längs Norrby Långgata där en mer 

Steg 2b. Utifrån dessa platser föreslås en ny gatustruktur.

FÖRÄNDRINGAR AV GATUSTRUKTUEN ENLIGT HILLIERS PRINCIPER
 
Hillier menar att om målet är att få högre integrationsvärde i ett 
område kan det åstakommas genom att förlänga linjerna i axial-
kartan, vilket i praktiken innebär längre och rakare gator. Ett annat 
sätt är att sträva efter sammanhållna, parallella vägar (Hillier 1996). 
Nedan visas ett exempel på tillämpning av dessa principer på Nedre 
Norrby. Förslaget ska ses som en tillämpning av Hilliers principer 
för att undersöka hur områdets integrationsvärden förändras.  

Första steget var att förlänga linjerna i axialkartan, vilket i det här 

-

ansluta Norrby längs Norrby Långgata. Utifrån det föreslås en ny 
gatustruktur. I förslaget är Norrby Långgata och Stationsgatan 
rakare. Norrby Tvärgata har förlängts och går på en bro över järn-
vägen. Även Stigen är i förslaget rakare. Antalet förbindelser mellan 
Norrby och Centrum ökar från dagens tre till sex. 
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Integration radie-3  Nuläge   Förändringsförslag  

Alingsåsvägen  

Centralbron          

Magasinsgatan          

Norrby Långgata          

Norrby Tvärgata

Nybro

Stationsvägen

Stigen

Yxhammarsgatan

Integration radie-n  Nuläge   Förändringsförslag  

Alingsåsvägen

Centralbron          

Magasinsgatan          

Norrby Långgata          

Norrby Tvärgata

Nybro

Stationsvägen

Stigen

Yxhammarsgatan

GLOBAL INTEGRATION

LOKAL INTEGRATION

SPACE SYNTAX FÖRÄNDRINGSFÖRSLAGET Axialkartorna visar fortfarande på vissa skillnader mellan var det 
-

derna mindre än tidigare.
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SAMMANFATTNING

Dessa analyser visar att tillämpningen av Hilliers principer för 
hur stadsstrukturen kunde förändras ger högre lokala och globala 
integrationsvärden på Nedre Norrby och Norrby. Framförallt har 
Norrby Långgata och Norrby Tvärgata blivit gator med både höga 

förutsättningar för samtidig närvaro av människor som bor på 
Norrby och som bor i övriga staden, vilket kan bidra till att skapa 
förutsättningar för möten mellan människor.
 
De högre integrationsvärdena för gatorna på Nedre Norrby innebär 
att det är troligare att människor från andra delar av staden rör sig 
där. Vägarna in på Norrby har något högre globala integrations-
värden än tidigare. Norrby Långgatas högre integrationsvärden 
gör dock att närheten till en högt integrerad gata är större. Detta 
innebär att den nya stadsstrukturen på Nedre Norrby bidrar till 
att människor som rör sig genom staden kommer närmare Norrby. 
Någon eller några gator med högre globala integrationsvärden som 
ledde in på Norrby hade ytterligare bidragit till att gatustrukturen 
minskade Nedre Norrbys barriäreffekt.
 
Hillier (1996) menar att det inte är ett problem att vissa vägar har 
låga integrationsvärden, utan det är situationer när hela områden är 
avskurna från vägar med höga integrationsvärden som är problema-
tiska. Utifrån det perspektivet blir Norrbys situation bättre utifrån 
förändringsförslaget.
 
Ett villkor för att den nya gatustrukturen verkligen skulle ge dessa 
integrationsvärden är att varje väg faktiskt blir en siktlinje, något 

som kan bli en utmaning med tanke på höjdskillnaderna i området, 
och att vägarna måste gå på broar över järnvägen.
 
Det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till vad förändrade 
integrationsvärden medför. Jämförelsen av positiva och negativa 
platser från innehållsanalysen av intervjuerna och områdets nuva-
rande integrationsvärden visade inte på något samband. Inter-
vjuerna tyder snarare på att platsen funktion (Mötesplats Norrby, 
fotbollsplan, familjecentral) är avgörande för hur platsen uppfattas.
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Platsen valdes utifrån tre kriterier: 1. En plats på marknivå, 2. En väg mellan Norrby 
och Centrum, 3. Höga integrationsvärden idag och i förändringsförslaget. 

1. 2. 3.

4.2 TILLÄMPNING AV GEHLS KVALITETSKRITERIER

Jan Gehl menar att när platser är väl utformade så används de mer, 

längre (Gehl 2010). Det är framförallt mängden frivilliga aktiviteter 
som är en följd av platsens kvaliteter (Gehl 1987). Gehls kvalitetskrite-
rier för att skapa platskvalitet kan användas för att förstå olika platsers 
möjlighet att locka besökare, och få dem att uppehålla sig på platsen.
 
Innehållsanalysen av intervjuer och dokument från cultural plan-
ningrapporten granskade och analyserade många intervjuer om hur 
boende på Norrby uppfattar sitt område. Det som kommer fram från 
intervjuerna går att koppla till Gehls kvalitetskriterier. Intervjuerna 

information om hur många intervjuer som gjordes, och på vilket sätt 
de genomförts så väljer jag att vara försiktig med vilka tolkningar 

oro för missbrukare (Norrby Långgata, Norrby Tvärgata), önskemål 
om mer plats att leka och att sitta (Billdalsgatan, Dalbogatan, Norrby 
Tvärgata, Norrby Långgata, Östgötagatan, Bohusgatan) och mer färg 
och blommor (Billdalsgatan, Norrby Tvärgata, Norrby Långgata, 
Östgötagatan, Bohusgatan), har klara likheter med Gehls kvalitets-

att sitta, möjlighet till lek och aktivitet, möjlighet att se samt positiva 
sinnesupplevelser.
 
Gehl (1987) gör en uppdelning mellan olika former av möten där 
den minst krävande formen är se- och hörkontakter. Genom denna 
typ av möten får människor möjlighet att mötas på en anspråkslös 

nivå, vilket kan ge möjligheter till djupare kontakt samt informa-
tion om den sociala värden och normer. Det går att ifrågasätta Gehls 
kompetens att dra dessa slutsatser då hans kompetens ligger inom 
arkitektur och urban design. Däremot stämmer de väl överrens med 
de teorier som beskrivits i kapitel 2 om samspelsegregation, visuali-
seringsmekanism och rädsla för den andre.
 
Att utvärdera en plats på Nedre Norrby utifrån Gehls kvalitetskri-
terier ger förståelse om hur rummets utformning påverkar männis-
kors vilja att besöka platsen och uppehålla sig där, vilket är en 
förutsättning för samtidig närvaro och möjlighet till möten. Platsen 
har valts utifrån tre kriterier.  Första kriteriet var att det skulle vara 
en plats på marknivå, och inte på bro eller i tunnel. Andra kriteriet 
var att det skulle vara en väg mellan Norrby och centrum. Tredje 
kriteriet var att platsen skulle ha höga integrationsvärden idag och i 
förändringsförslaget. Motivet till första kriteriet är att Gehls kriterier 
är gjorda för platskvalitet, inte brokvalitet eller tunnelkvalitet. Andra 
och tredje kriteriet har valts med tanke på att målet med undersök-
ningen är att utvärdera om fysisk form kan bidra till möten mellan 
människor. Då är det rimligt att undersöka den plats som enligt 
space syntaxverktyget har bäst grundförutsättningar för möten.
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Bilder från Norrby Tvärgata.

Platsen som har valts är östra delen av Norrby Tvärgata, den del 
som är mellan Norrby Långgata och Magasinsgatan. I fortsättningen 
kommer den enbart kallas för Norrby Tvärgata. Idag är Norrby 
Tvärgata en förbindelse mellan Norrby och centrum. I förändrings-

integrationsvärden. Det är alltså en väg som både idag och med 
förändringsförslaget skulle ha möjlighet att bli en plats för samtidig 
närvaro och möten.
 
Gatan studeras först utifrån hur den är idag, och bedöms utifrån 

områdets integrationsvärden innebär att gatan får bättre eller sämre 
möjligheter att uppfylla kvalitetskriterierna.
 
Det här avsnittet består av mina egna bedömningar av platsernas 
kvaliteter vilket gör det omöjligt att undvika att det till viss del blir 
subjektivt. Ett exempel är frågan ”Finns det vacker utsikt eller något 
spännande att titta på?”. För att bemöta denna problematik förklaras 
för varje punkt varför en plats bedöms som bra eller sämre, och 
det illustreras även med bilder. Vid bedömningen av förändrings-

kriterierna. Det innebär att bedömningarnas karaktär är mer reso-
nerande.
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NORRBY TVÄRGATA IDAG

SKYDD
-

plantering mellan bil- och gångvägen. Det varierar hur mycket 
människor som rör sig längs gatan, vid vissa tider är det mycket 
få människor som rör sig där. Det är kontor i byggnaderna längs 
vägen, men de ger intryck av att ha dålig uppsikt över gatan. På 
kvällstid verkar det inte vara någon verksamhet där. Gatan är utsatt 
för regn och vind även om träden skyddar något mot regn. Eftersom 

järnvägen är området utsatt för buller. 

MÖJLIGHETER
Det är möjligt att gå på gångvägarna längs gatan, och de ansluter till 

inbjuder inte till att stanna eller sitta vid dem. Utsikten består av 
parkeringsplatser och järnvägsområde. Området är öppet vilket gör 
att platsen lätt påverkas av vind. Träden bidrar med skugga, men 
det innebär också att platsen inte får mycket sol under sommaren. 
Ljudvolymen är så pass låg att den inte stör samtal när man rör sig 
längs vägen, men när tåg passerar kan ljudvolymen upplevas som 

från vägen. 

KARAKTÄR
Byggnaderna och gatan är i mänsklig skala, men är inte detaljrika 
och ger inte ett genomarbetat intryck. 

Sammantaget har Norrby Tvärgata brister i kategorierna skydd, 
möjligheter och karaktär. Skydd är otillräckligt då gatan brister 
i utsatthet för vind och buller samt kan upplevas som ödslig och 
otrygg. Byggnaderna vid gatan har ingen uppsikt över gatan, och 
parkeringsplatserna nordost om gatan kan förstärka ett ödsligt och 

ljudvolymen gör det möjligt att föra ett samtal vid en promenad 
längs vägen. Plats att stanna och sitta, samt en intressant utsikt och 

av Gehls komponenter. Miljön behöver bli mer detaljrik och genom-
arbetad för att uppfylla kvalitetskriterierna som rör karaktär.
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FÖRÄNDRINGSFÖRSLAG

I förändringsförslaget som gjordes var syftet att skapa högre lokala 
och globala integrationsvärden. Förslaget innebar att Norrby Tvär-
gata förlängs i en bro över järnvägsområdet. Resultatet är att Norrby 
Tvärgatas globala och lokala integrationsvärden höjs. Tolkningen av 

SKYDD

bredare. Förändringsförslaget ger bättre förutsättningar för att det 

kommer vara möjligt att se gatan från bostäder och verksamheter 
i närheten beror på utformning av vad som byggs nära vägen. Här 

uppfattar det som en plats där man inte är ensam eller utsatt om 
något skulle hända. Även skydd mot vind, regn och buller beror på 
utformningen av det som byggs nära gatan. Om gatan blir rakare, 
vilket kan vara nödvändigt då hela gatan ska vara en siktlinje, 
riskerar det att göra gatan mer utsatt för vind. Uppförs byggnader 

att byggnadernas utformning bidrar till att skydda området för 

Norrby Tvärgata, Norrby Långgata, Magasinsgatan och järnvägen är.
 

MÖJLIGHETER

goda möjligheter att behålla och utveckla det. Beroende på utform-

att se kommer troligtvis vara byggnaderna längs gatan, människor 
som passerar förbi och järnvägsområdet. Det ställer höga krav på 
utformningen av byggnaderna, samt att sittplatser är placerade 
så det är möjligt att kolla på människor som passerar längs gatan. 
Genom utformning av gatan och placering av sittplatser kan det 
kanske också vara möjligt att skapa platser som erbjuder sol respek-
tive skugga och som är skyddade av vinden. Vid utformningen bör 
det även tas hänsyn till att skapa en ljudmiljö där det är möjligt att 
prata vid platsen. Exakt hur höga bullernivåerna blir beror på gatans 

-
kerade dessa vägar är. För att ge möjlighet till lek skulle en lekplats 
kunna placeras nära gatan. 

KARAKTÄR
Byggnader och gatubredder kan även i förändringsförslaget vara i 
mänsklig skala, det avgörs av utformningen av byggnader och gatu-
miljö. Där bör det också gå att skapa en miljö som uppfattas som 
detaljrik och genomarbetad. Träden bidrar redan idag till detaljrike-
domen och bör bevaras. 

Förändringsförslaget kan göra gatan mer välanvänd, vilket kan göra 
att den upplevs som tryggare. För att gatan faktiskt ska upplevas 
som säkrare krävs att utformningen av byggnader och gata bidrar 
till det. Till största del påverkas inte kvalitetskriterierna av föränd-
ringsförslaget utan avgörs av utformningen av gatumiljö och 
omkringliggande byggnader.
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4.3 JÄMFÖRELSE
 
Tillämpningarna av space syntaxverktyget och Gehls kvalitets-
kriterier visar på framförallt möjligheter att kombinera dem. Att 
undersöka integrationsvärden kan vara en hjälp för att uppfylla 

vägar som kommer bli mest använda kan bli ett bra stöd för att 
avgöra vilken standard och utformning av trottoarer och sittplatser 
ska ha. Det kan även vara viktigt för placering av butikslokaler. 
Även karaktären hos en park eller lekplats påverkas om den är i 
nära anslutning till en högt integrerad gata eller om den ligger mer 

titta på är andra människor. En gata med höga integrationsvärden 
kan därmed erbjuda en spännande utsikt i form av de människor 
som passerar förbi. Det kan vara viktigt att ha i åtanke för gator 
som Norrby Tvärgata som inte har samma förutsättning att erbjuda 
vacker natur eller spännande arkitektur. Höga integrationsvärden 
innebär också att en satsning på utformning av gaturummet 

med att kombinera space syntaxverktyget och Gehls kvalitets-
kriterier. En av Norrby Tvärgatas brister är att den idag kan 
uppfattas som ödslig och obevakad. Här kan space syntaxverktyget 
och Hilliers principer för hur integrationsvärdena kan förändras 
vara till hjälp för att se hur förändring av gatustrukturen kan bidra 
till bättre förutsättningar att uppfylla Gehls kvalitetskriterier. En 
annan av Norrby Tvärgatas brister är utsatthet för vind och buller. 
Samma förändringar som gav högre integrationsvärden och gör 
att platsen kan bli mer använd, och därmed uppfattas som tryg-
gare, riskerar där att göra platsen mer utsatt för vind och buller. I 
det här fallet behöver det dock inte bli så, beroende på hur området 

utformas. Slutsatsen är ändå att det är viktigt att vara uppmärksam 
på att vad som ger bättre förutsättningar för vissa av Gehls kvali-
tetskriterier riskerar att ge sämre förutsättningar för andra.
 
En utformning av platser och gatumiljö som uppfyller Gehls kvali-
tetskriterier kan vara ett komplement till den påverkan som gatu-
strukturen har. I fallet med Norrby Tvärgata konstaterades det 

förändringsförslaget. Det är en av de gator som utgör tydligast kopp-
ling mellan Norrby och Centrum, vilket gör den till en plats med 
förutsättningar för samtidig närvaro och möten. I bedömningen av 

gator med högre globala integrationsvärden som ledde in på Norrby 
hade ytterligare bidragit till att gatustrukturen minskade Nedre 
Norrbys barriäreffekt. Att förstärka gatustrukturens påverkan med 
utformningen av gatumiljön kan då vara ett sätt att kompensera för 
det.
 
Gehl menar att när människor väljer att stanna upp och uppehålla 
sig på en plats är det ett tecken på att det är en bra plats (Gehl 2010). 
Space syntaxverktyget och Gehls kvalitetskriterier blir därmed 
komplement till varandra, genom Hilliers principer får vi en gatu-
struktur som får människor till Norrby Tvärgata, och genom Gehls 
kvalitetskriterier får vi en gatumiljö som får människor att stanna 
kvar och uppehålla sig där. Space syntax är en hjälp för att bedöma 
var något bör göras, och Gehl vara en hjälp för att bedöma vad som 
ska göras. Möjligheten att kombinera dem är därmed stora.
 
Kan då dessa stadsbyggnadsprinciper bidra till att ge förutsätt-
ningar till minskad segregation? Principerna gör anspråk på att 
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bidra till att människors koncentreras och uppehåller sig på samma 
offentliga platser, något som utifrån begreppen samspelssegregation 
och visualiseringsmekanism kan bidra till en minskad upplevelse 
av främlingskap inför människor med annan bakgrund. Det kritiska 
är dock att det är utifrån deras egen syn på att deras egna metoder 
är tillräckliga, och genom att ifrågasätta deras trovärdighet att göra 
dessa förutsägelser så undergrävs också deras möjlighet att, var för 
sig eller tillsammans, kunna bidra till att skapa förutsättningar för 
att minskad segregation.
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KAPITEL 5 - SLUTSATS



Följande kapitel försöker knyta samman undersökningarna som 
har gjorts med teorierna som presenterats för att kunna besvara 
arbetets frågeställningar. Kapitlet inleds med att frågeställningarna 
behandlas var för sig. Därefter diskuteras arbetets övergripande 
syfte och frågeställning, samt möjligheten att generalisera. Avslut-
ningsvis vill jag lyfta fram förslag på vidare forskning.
 

5.1 HUR KAN OMRÅDET NEDRE NORRBY FÖRSTÅS SOM ETT 

EXEMPEL PÅ BARRIÄR?
 
Nedre Norrby består främst av tomma ytor och parkeringsplatser. 

som används till kontor, och en nära Centralbron som används som 
moské. Nedre Norrby avgränsas av Norrby Långgata som är en 

-
bron. Fram till TEKO-krisen på 1960- och 1970-talet fanns där textil-
industrier och Sundin (2007) menar att det fungerade som ett 
trefaldigt förbindelseelement, fysiskt socialt och mentalt, mellan 
Norrby och övriga staden. Sundins menar vidare att området idag 
utgör en urban tröskel. I projektet i Cultural Planning som Borås 
Stad genomfört nämns bristen dålig belysning på Nedre Norrby och 

 
Men hjälp av space syntaxverktyg studerades områdets lokala och 
globala integrationsvärden. Resultatet visar att stadsstrukturen 
bidrar till att koncentrera lokala rörelser till Alingsåsvägen, alltså 

har relativt låga integrationsvärden. Vidare bidrar stadsstrukturen 
till de rörelser genom staden som passerar Nedre Norrby leds längs 

Magasinsgatan eller Centralbron, vilket är den del av Nedre Norrby 
som är längst bort från Norrby. Vägarna som leder upp till Norrby 
har låga integrationsvärden.
 
Genom Gehls kvalitetskriterier utvärderades Norrby Tvärgatas 
kvaliteter. Resultatet visar att Norrby Tvärgata har brister då den 
kan uppfattas som ödslig, och är utsatt för regn, vind och buller. 
Den erbjuder inte många möjligheter till aktiviteter och miljöns 
karaktär är inte detaljrik och genomarbetad. Norrby Tvärgata verkar 
därmed inte kunna locka människor till att stanna kvar och uppe-
hålla sig där.
 
Innehållsanalysen av intervjuer och dokuement från cultural plan-
ningprojektet visar att Nedre Norrby kan förstås som ett exempel 
på barriär då det är en plats som kan uppfattas som en urban 

-
gångställen längs Norrby Långgata. Mina undersökningar visar 
att gatustrukturen inte bidrar till att knyta samman Norrby och 
Centrum och att gatumiljöns utformning inte lockar människor till 
att stanna kvar och uppehålla sig där. Nedre Norrby kan därmed 
sägas minska möjligheterna till samtidig närvaro och bidra till 
samspelssegregation. Begreppet visualiseringsmekanism samt Book 

människor har lätt att koppla ihop fysiska gränser med sociala och 
mentala gränser visar på det problematiska i detta.
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5.2 VILKEN ROLL KAN DET OFFENTLIGA RUMMET FYLLA FÖR ATT 

MÖJLIGGÖRA MÖTEN MELLAN MÄNNISKOR?
 

se och bli sedd av andra människor. Möten inom homogena grupper 
kan kallas för bonding och möten inom heterogena grupper kan 
kallas bridging. Bridging ger möjlighet att se och bli sedd av 
människor med annan bakgrund och situation än den egna, vilket 
ger möjlighet att lära sig hantera nya och komplexa situationer. 
Finns inga tillfällen till möten skapas distanserade relationer vilket 
kan leda till en uppdelning i “vi” och “dem”. Svårigheter att förstå 
och tolka andra människor leder till en upplevelse av främlingskap, 
vilket kan upplevas som generande eller till och med farligt. Det 
offentliga rummet kan erbjuda en plats för människor med olika 
bakgrunder och livssituationer att mötas. Om målet är att det offent-
liga rummet ska leda till bridging, och inte bara bonding, krävs 
att människor med olika bakgrunder och livssituationer är där 
samtidigt. Om ett bostadsområde är segregerat och människor från 
andra delar av staden inte besöker det blir följden att det offentliga 
rummet inom området inte kan leda till bridging mellan människor 
i det segregerade området och resten av staden. Med hjälp av space 
syntaxverktyg visades att stadsstrukturen inte bidrar till att rörelser 
genom staden passerar Norrby.
 
Nedre Norrby var fram till TEKO-krisen en arbetsplats för många 
textilarbetare och Sundin (2007) beskriver det som ett förbindelse-
element. Utifrån Gehls uppdelning i nödvändiga, frivilliga och 
sociala aktiviteter var det en plats för nödvändiga aktiviteter. Nu när 

på området, och utvärderingen utifrån Gehls kvalitetskriterier kan 

förklara varför området inte heller används till frivilliga eller sociala 
aktiviteter.
 
Det offentliga rummet kan erbjuda möjlighet för människor med 
olika bakgrund att se och bli sedda av varandra. För att det ska ske 

stadsstrukturen att människor från andra delar av staden ska 

för möten när fabrikerna och arbetstillfällen där försvann. Att 
området har brister utifrån Gehls kvalitetskriterier kan förklara att 
det inte blivit en plats för frivilliga och sociala aktiviteter. Därmed 

Nedre Norrby kan fylla den roll som offentliga platser kan ha för att 
möjliggöra möten.
 
 

5.3 HUR KAN OLIKA STADSBYGGNADSPRINCIPER PÅVERKA 

MÖJLIGHETERNA TILL MÖTEN I DET OFFENTLIGA RUMMET?
 
En förutsättning för att människor ska kunna mötas i det offentliga 

stadsbyggnadsprincipers möjlighet att skapa möten valdes två som 
kan bidra med förståelse och ge möjlighet att påverka människors 
rörelsemönster i staden. Space syntax som är en rumsteori och utgör 
underlag för morfologiska analysmodeller, och Gehls kvalitets-
kriterier för offentliga rum. Genom att tillämpa dessa principer 
på Nedre Norrby kunde de bidra till analysen av området och bli 
en hjälp att förstå hur området skulle kunna utvecklas för att öka 
möjligheten till möten. Space syntax bidrog med förståelse för hur 
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helhet och delar i staden samverkar och hur förändringar i stadens 
struktur påverkar människors rörelsemönster. Gehls kvalitets-
kriterier bidrog med förståelse av hur utformning av offentliga 
platser kan öka sannolikheten för att människor kommer uppehålla 
sig på platser.
 
Utifrån dessa resultat kan möjligheterna till möten i det offentliga 
rummet bli större genom stadsbyggnadsprinciper som bidrar till att 
människor använder samma offentliga rum. En kritik av denna slut-
sats är att genom att ifrågasätta space syntax förmåga att verkligen 
kunna bidra till att påverka människors rörelsemönster, och Gehls 
kvalitetskriteriers förmåga att verkligen kunna påverka 
människors vilja att uppehålla sig på vissa platser, undergrävs också 
deras möjlighet att kunna påverka möjligheten till möten och bidra 
till en minskad segregation.
 

5.4 SAMMANFATTNING
 
Arbetets syfte är att undersöka och diskutera om fysisk utformning 
kan bidra till eller förebygga segregation, samt att jämföra olika 
principer för att minska rumslig uppdelning och ge ökade 
möjligheter till social interaktion. Segregation har varit en viktig 
fråga i svensk politik och debatt sedan slutet av 1990-talet. Fram-
förallt ses segregation som ett resultat av ökad arbetslöshet och 

undersöker kopplingen mellan fysisk struktur och social struktur. 
Denna forskning gör inte anspråk på att på egen hand minska 
segregationen utan undersöker hur arkitektur och fysisk planering 
kan bidra att förstärka eller mildra andra segregerande effekter i 
samhället. En faktor som lyfts fram som viktig är möjligheten att se 

och bli sedd av andra människor. Segregation och fysiska barriärer 
mellan olika grupper minskar möjligheten till att synas och bli sedd 
vilket bidrar till en mental uppdelning i “vi” och “dem”. Olika stads-
strukturer har visat sig vara olika bra på att bidra till att människor 

analysera människors rörelser i staden är genom space syntax där 
lokal och global integration beskriver var rörelser inom ett område 
respektive genom staden troligtvis kommer koncentreras. Ett annat 
sätt att studera stadsstrukturens förmåga att skapa möjligheter till 
möten är att studera ifall gator och offentliga platsers utformning är 
platser människor väljer att uppehålla sig på. Ifall offentliga platser 
används av människor från olika delar av staden blir det en plats 

som kan motverka samspelssegregation. Genom att testa dessa 

förändringsförslag testas.
 
Resultaten visade att stadsstrukturen idag inte bidrar till att koncen-
trera människor på samma platser. Vidare bidrar inte den fysiska 
utformningen av Norrby Tvärgata till att människor uppehåller 
sig där. Det kan ses som ett exempel på samspelssegregation, och 
kan utifrån teorier som visualiseringsmekanism bidra till rädsla 
och upplevt främlingskap. Nedre Norrby kan därmed ses som ett 
exempel på hur fysisk utformning kan bidra till segregation. Genom 
att testa hur space syntaxverktyget och Gehls kvalitetskriterier kunde 
tillämpas på Nedre Norrby och Norrby tvärgata kunde jämförelser 
göras. Jämförelserna visar att dessa två stadsbyggnadsprinciper 
har stora möjligheter att kombineras då de på olika sätt kan skapa 
förutsättningar för social interaktion. Space syntaxverktyget gav 
en förståelse för vad som kan få människor att komma till en plats, 
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och Gehls kvalitetskriterier gav en förståelse för vad som kan få 
människor att stanna kvar på en plats. Sammantaget är slutsatsen 
att stadens fysiska struktur och utformning har möjlighet att 
påverka förutsättningarna för social interaktion samt att motverka 
segregation. Segregation anses framförallt vara en politisk och 
ekonomisk fråga, och stadens fysiska struktur och utformning är 
bara en liten del av många.
 
I kapitel 3 diskuterades Norrbys likheter med andra områden för att 
ge en grundläggande förståelse för möjligheterna att generalisera 
utifrån resultaten. Slutsatsen var att Nedre Norrby har likheter med 
områden som byggdes eller utformades i närheten av stadskärnor 

likheter med bostadsområden som har byggts fysiskt avgränsade 
från varandra efter ideal och principer för grannskapsplanering eller 
miljonprogrammet.
 
Första frågeställningen “Hur kan området Nedre Norrby förstås 
som ett exempel på barriär?” går att generalisera till områden 
som delar Nedre Norrbys läge nära stadskärnan, som påverkas av 
infrastruktur och som uppfattas som en otrygg plats. Resultatet 
från andra frågeställningen “Vilken roll kan det offentliga rummet 
fylla för att möjliggöra möten mellan människor?” är att det offent-
liga rummet kan erbjuda en plats att se och bli sedd av andra 
människor. Det är något som gäller alla offentliga platser. Problemet 
på Nedre Norrby är att stadsstrukturen och den fysiska utform-
ningen försvårar möten mellan människor som bor på Norrby och 
människor som bor i andra delar av staden. Det går att 

lokala och globala integrationsvärden inte sammanfaller.

Tredje frågeställningen “Hur kan olika stadsbyggnadsprinciper 
påverka möjligheterna till möten i det offentliga rummet?” visar hur 
space syntaxverktyg och Gehls kvalitetskriterier kan användas för 
att förstå och kunna ändra människors rörelsemönster och vilja att 
uppehålla sig på platser. Dessa slutsatser är möjliga att generalisera 
till olika områden, men analysen och resultatet kommer vara olika 
på respektive plats.
 
Arbetets övergripande frågeställning, hur fysisk utformning kan 
bidra till att förebygga segregation, besvaras med att verktyg som 
space syntax och Gehls kvalitetskriterier kan vara en hjälp för att 
skapa en fysisk utformning som möjliggör samtidig närvaro, och 
bidrar till att människor väljer att uppehålla sig där. Denna slutsats 
kan tillämpas allmänt, även om utförandet oundvikligen kommer 
vara olika på varje plats.
 

5.5 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING

gånger fått lämnats obesvarade. Framförallt tycker jag det vore 

med olika bakgrund och livssituationer uppfattar den fysiska 
miljön, och skillnad i vilka kvaliteter i den fysiska miljön man 
uppskattar. En bredare kunskap om det skulle vara värdefullt för att 
skapa platser som bidrar till samtidig närvaro. 
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