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SAMMANFATTNING	

Temat för uppsatsen är grannskapets betydelse för dagens fysiska planering. 
Syftet är att undersöka hur den fysiska planeringen i Sverige påverkats av 
grannskapsidéer. Uppsatsen syftar även till att skapa en förståelse för om och 
hur grannskapsidén tar sig uttryck i dagens fysiska planering. Följande fråga har 
använts för undersökningen; !

• Vad innebär grannskapsidén i dagens fysiska planering? 
!
För undersökningen har planeringsprojektet Vallastaden i Linköping valts som 
fallstudie. Det empiriska materialet som analyserats består av två nivåer: 
utformningsnivå och idénivå. På utformningsnivån består dokumenten av 
planbeskrivningar och kvalitetsprogram, medan det på idénivå består av 
idéprogram. Vid analysen har en innehållsanalys valts med syfte att analysera 
grannskapsidén i fysisk planering. Analysen av dokumenten har genomförts 
utifrån nyckelord som valts utifrån den teoretiska utgångspunkten som utgörs av 
grannskapsenheten. Sedan har resultatet från analysen använts i diskussion 
gentemot den tidigare forskningen om grannskapsidén i fysisk planering, för att 
besvara frågeställningen.  !
Analysen visar att det är de sociala idéerna som varit i fokus, där den fysiska 
strukturen, bl.a. genom gemensamma utrymmen och funktioner, ska ge upphov 
till sociala effekter som möten, sociala kontakter, minskad anonymitet, aktivitet 
och sociala nätverk. Analysen visar vidare att de gemensamma funktionerna 
syftar till att boende ska vara delaktiga i området och vara medbestämmande. 
Materialet uttrycker grannskapsplanerings tankar med sociala hållbara enheter, 
med liknande motiveringar som för grannskapsidealet på 1940-talet och 1970-
talet. Det empiriska materialet kopplas dock även samman med stadsidealet. 
Där är det dock inte längre 1940-talets och 1970-talets begrepp om grannskapet 
som är aktuella, utan snarare stadsidealet som begrepp som framhävs.  !
De slutsatser som kan dras är att grannskapsidén används i dagens fysiska 
planering, men att den inte helt stämmer överens med de tidigare idéerna. Det 
finns dock starka influenser av dem, framför allt när det gäller småskalighet och 
miljöer som syftar till att skapa möten. !
!
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1. INLEDNING 

Dagens samhälle präglas av en stor inflyttning till storstäder, vilket leder till att 
glesbygden blir allt mer utarmad. Glesbygden töms därmed både på befolkning 
och servicefunktioner. Den utglesning som sker på glesbygden, tenderar även att 
ske i städerna, nämligen i stadsdelar utanför stadskärnan. Ett flertal 
tidningsartiklar har beskrivit situationen för områdena utanför staden, som om 
att boendemiljön och servicen håller på att utarmas. Utarmningen leder enligt 
tidningsartiklarna, till att verksamheter tvingas lägga ner och att boendemiljön 
tenderar att förfalla i stadsdelar utanför staden. !
Det problem som debatteras när det gäller utarmningen i stadsdelar utanför 
staden är den försämrade ekonomiska situationen, när allt fler butiker och 
servicefunktioner tvingas stänga igen bland annat på grund av minskat 
kundunderlag. I samhällsdebatten har den pågående privatiseringen i samhället 
diskuterats som en av orsakerna till problemet. Privatiseringen i samhället leder 
till att både kommunalägda skolor och centrumverksamheter säljs till privatägda 
fastighetsbolag, vilket i sin tur leder till att den samhälleliga servicen och den 
kommersiella servicen försvinner från boendemiljön. I rapporten ”När 
centrumanläggningar byter ägare” av Johanna Lindblad, Linda Heiman och 
Thomas Polesie (2012) har utvecklingen i fem stadsdelscentrum i utkanten av 
Stockholm kartlagts. De beskriver vad byte av ägare för stadsdelscentrum lett 
till för försämringar för dessa områden. De menar att konsekvenserna av 
ägarbyte har lett till en försämring för invånare, centrumanläggningar och 
framförallt för näringsidkarna. !
Boendemiljön utanför staden har redan tidigare diskuterats inom fysisk 
planering. När städerna växte fram under 1900-talet, var de smutsiga och 
trångbodda. Man ansåg att det var stadens livsmiljö som utgjorde hindret för att 
skapa sociala kontakter. Detta ledde i sig till sociala problem. Därmed uppstod 
en bild av att människor i staden var ensamma och saknade kontakt med 
varandra. I och med detta blev grannskapsidén aktuell på 1940-talet. 
Grannskapsidén blev en del av planeringsdebatten, som en lösning på de sociala 
problemen. Man började därför bygga bostadsområden utanför städerna i syfte 
att öka grannsamverkan och social gemenskap. Man byggde avgränsade 
områden med centrumbildningar utanför staden (Urban 2002). De områden och 
centrumbildningar som i dagens samhällsdebatt har diskuteras och ifrågasatts. 
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!
Diskussionen av grannskapsidén på 1940-talet till dagens samhällsdebatt om 
stadsdelar utanför staden har lett till funderingar om hur dagens syn på 
grannskapet utanför staden är? Hur behandlas grannskapet i dagens fysiska 
planering? Utifrån de utgångspunkterna har jag velat undersöka hur 
grannskapsidén utanför staden påverkat den fysiska planeringen. !

1.3 SYFTE 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur dagens svenska fysiska planering ser 
på grannskapets betydelse utanför stadskärnan, och att undersöka om och i så 
fall hur grannskapsidén tar sig uttryck i dagens fysiska planering. !

1.4 FRÅGESTÄLLNING 
Vad kan grannskapsidén innebära i dagens fysiska planering?  !

1.5 AVGRÄNSNING 
Grannskapsidén är ett brett och mångtydigt begrepp. Den här uppsatsen har 
avgränsats till grannskapsidén när det gäller den fysiska planeringens ideal och 
visioner, som framförts både internationellt och nationellt. Grannskapsidén 
avgränsas vidare då det främst är de sociala idéerna inom fysisk planering som 
studeras. För grannskapsidén berörs huvudsakligen grannskapsplanering och 
grannskapets betydelse inom sociologi. Uppsatsen behandlar dock inte 
grannskapsidéns sociala konsekvenser i form av grannskapseffekter. Ytterligare 
en avgränsning har gjorts för uppsatsen i och med att uppsatsen främst fokuserar 
på grannskapsidéer i den svenska kontexten. !

1.6 DISPOSITION 
Dispositionen för kandidatuppsatsen är upplagd i olika avsnitt. Efter 
inledningen följer avsnitt 2, som är Forskningsöversikten, vilket redogör för 
idén kring grannskapsplanering och grannskapet som ideal. I avsnitt 3 lyfts den 
Teoretiska Utgångspunkten fram i vilket det redogörs för grannskapsenheten 
utifrån Clarence Perrys principer. Den teoretiska utgångspunkten har används 
för analysen. I avsnitt 4 framförs Metod och Empiri, där metoden av 
undersökningen och genomförandet tas upp samt det empiriska materialet. Efter 
det följer avsnitt 5, Analys, vilket är analysen av det empiriska materialet. 
Avslutningsvis diskuteras och dras slutsatser i Avsnitt 6, Diskussion och 
Slutsats.  
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2. FORSKNINGSÖVERSIKT 

Här ges först en översikt om olika typer av grannskap utifrån internationellt 
perspektiv. Därefter behandlas grannskap utifrån ett svenskt perspektiv. 
Forskningsöversikten syftar till att få en förståelse för hur grannskapsidén med 
dess visioner och ideal har påverkat fysisk planering.  !

2.1 INTERNATIONELLA IDÉER OM GRANNSKAPET 

2.1.1 SOCIALISTISKA UTOPISTER OCH TRÄDGÅRDSSTADEN 
Grannskapets idéer och ideal har förekommit i olika tidsperioder och 
sammanhang. Enligt Sören Olsson (1991) kan vi se att grannskapets idéer och 
ideal framträder i England och Frankrike under 1810-40. Under den tiden för 
socialistiska utopister fram tankar om små lokala och självförsörjande enheter i 
samhället. De socialistiska utopisternas idé var att det självförsörjande samhället 
skulle bestå av några hundra bostäder kring kyrka och skola, som i sin tur 
omringades av natur. Idéerna av utopisterna framförs i samtid med den kritik 
som riktas mot industrialismens storstäder, som delar upp arbetet i mindre delar 
och som gör att arbetare skiljs från deras sociala band (Olsson 1991). 
Utopisterna ville genom arkitektur och organisation, främja individen och den 
lokala gemenskapen (Urban 2002).  !
I slutet av 1800-talet blir enligt Olsson (1991) grannskapsidén aktuellt igen. 
Grannskapsidén blir då aktuellt utifrån konsekvenserna av den stora tillväxten i 
storstäderna, där byggandet tillåts med ett minimum av ljus och luft och 
ordnande sanitära förhållanden. Den snabba tillväxten i storstäder bidrog till att 
miserabla bostadsförhållanden uppstod med trångboddhet och dålig hygien. 
Tillväxten i staden medverkade även till arbetslöshet, fattigdom, hunger och en 
rädsla för sjukdomar (Nylander 2012). Enligt Olsson (1991) blir 
grannskapsidéerna på slutet av 1800-talet sammankopplade med en önskan om 
närhet till naturen.  !
Under 1900-talets början blev, enligt Olsson (1991), Ebenezer Howards 
”trädgårdsstaden” en idé för stadsplaneringen. Enligt Olsson var Ebenezer 
Howard en av de som förespråkade ett liv närmare naturen. Howards idéer 
publicerades 1898 i boken ”Garden Cities of Tomorrow” där han kritiserar 
storstaden och förespråkar livet på landet. Howards idé var att skapa städer med 
30 000 invånare, där staden skulle byggas av mindre bostadsområden. Howards 
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bostadsområden skulle ligga avskilda från varandra med små byggnadsenheter 
som omringades av natur (Olsson 1991). Urbanteoretiker Susanne Urban (2002) 
beskriver att trädgårdsstäderna skulle bestå av en samhällsförsörjande stad, där 
de hygieniska problemen i stadens kärna kunde lösas genom att arbetarna 
flyttade till städer där de skulle omges av natur. Howards idéer ligger även till 
grund för det som senare kom att kallas för New Towns, som byggdes utanför 
staden, i bland annat England under efterkrigstiden. Idén för de båda var att 
avstyra de största storstädernas tillväxt och få en större utbredning av 
bostadsbyggandet ute på landet. Det senare idealet New Towns skiljer sig enligt 
Urban (2002) något från Howards trädgårdsstad, där New Towns skulle omfatta 
större mängd arbetsplatser än trädgårdsstaden.  !
2.1.2 FUNKTIONALISMEN 
Under 1900-talets början gällde enligt Urban (2002) visionen om att möjliggöra 
goda transportlösningar, ekonomisk lönsamhet, god hälsa, god bostadsstandard 
och även en estetik med det öppna rummets betydelse i staden. Urban menar att 
det tidiga 1900-talets vision innehåller samma element som funktionalismen 
senare stod för. Urban menar att till funktionalismen hör viljan att dela upp 
staden i olika funktioner, vilket sker i motsättning till den sammanhängande 
staden. Funktionalismens idé var därmed att få ordning i staden, där staden 
skulle delas in olika funktioner som arbete, rekreation, arbete och transport. 
Funktionalismen idé med att separera arbete från boende, var även för att 
förbättra hälsan hos människorna i staden. För under 1930-talet blir arkitekten 
Le Corbusiers vision om ljus, luft och grönska aktuell (Urban 2002). Enligt 
arkitektforskaren Ola Nylander (2013) hade Le Corbusier en idé om en zonerad 
stad, där det fanns olika zoner för olika funktioner såsom bostäder, arbete, 
handel och kulturverksamheter. Mellan zonerna skulle det finnas grönska i form 
av parker och naturmark. Le Corbusiers vision om staden skilde sig enligt 
Urban (2002) från Howards tankar om trädgårdsstaden, där Le Corbusier till 
skillnad från Howard hade visioner om högre densitet, där höga hus skulle 
byggas för att frigöra mer öppen mark. Den öppenhet som skapades i den 
uppdelade staden, blev enligt stadsbyggnadshistorikern Bo Bergman (2010) det 
nya stadsrumsidealet, där det småskaliga, gator och torg, ersattes av det öppna 
rummet.  !
2.1.3 GRANNSKAPSENHETEN & COMMUNITY-CENTER 
Inspirerad av Howards idéer om uppdelade och självförsörjande områden 
utanför staden, framför arkitekten Clarence Arthur Perry begreppet 
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grannskapsenheten. Perry anses enligt Urban (2002) vara upphovsmannen till 
den praktiska formuleringen av grannskapsenheten. Perry var verksam under 
1913-1937 i New York och under arbetet med New Yorks regionalplan år 1929 
lanserade han begreppet grannskapsenheten för första gången. Perry hämtar sina 
idéer från området Forest Hill i New York, där han både bodde och aktivt 
arbetade för att bygga upp en lokal gemenskap (Urban 2002). Enligt 
urbanforskarna Mats Franzén och Eva Sandstedts (1981) tolkning av Perrys 
tankar om grannskapsenhet, var skolan ett viktigt element för att olika 
aktiviteter och gemenskap skulle främjas. Grannskapsenheten skulle vara 
uppbyggd med en tydlig avgränsning med en begränsad storlek med både 
service och institutioner. Grannskapsenheten skulle därmed vara 
självförsörjande. Grannskapstanken hade en social betydelse, vilket skulle 
främja primärgruppen med face-to-face-relationer. Enligt Urban (2002) skiljer 
sig grannskapsenheten från den funktionalistiska boendeenheten, där 
grannskapsenheten framhåller det kollektiva och den lokala gemenskapen. 
Franzén och Sandstedt (1981) menar att grannskapscentrum dvs. community 
center är ett viktigt element i Perrys grannskapsenhet. Community 
centerrörelsen är något som startades 1916 i USA. Community centerrörelsen 
var något som påverkade Perry tankar om grannskapsenheten, då han var en av 
ledarna för rörelsen. Ett community center innefattas av gemensamma 
funktioner som kulturella verksamheter och institutioner, som bör ligga centralt 
i grannskapet (Franzén & Sandstedt 1981). !
2.1.4 LEWIS MUMFORD - STADSKULTUR 
Enligt Franzén och Sandstedt (1981) är Lewis Mumford ytterligare en forskare 
som intresserat sig för grannskapet. Mumfords bok ”The Culture of Cities” som 
utgavs 1938 (1942 gavs den ut på svenska med namnet ”Stadskultur”) har haft 
en stor betydelse för grannskapsidéerna och grannskapsplanering enligt Franzén 
och Sandstedt. Enligt arkitektforskaren Eva Rudberg (1981) utgår Mumfords 
tankar om kvaliteter i den medeltida staden, där motbilden var den moderna 
industristaden med överexploatering och socialt sönderfall. Enligt Urban (2002) 
var Mumfords svar på storstadskritikerna grannskapet, där den lokala 
gemenskapen skulle bestå av små enheter. Enligt Urbans (2002) beskrivning av 
Mumford, uppfattar han grannskapet som en naturlig process och menar att det 
har uppstått i europeiska städer, som exempelvis Paris. Där Mumfords 
motivering för grannskap som naturlig process, härleds från undersökningar 
som visade att invånarna i stor utsträckning levde sitt liv och agerade inom sitt 
grannskap. Den naturliga processen av grannskap, skulle bestå av 1 500 - 6 000 
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personer. För att möjliggöra grannskapet, tänkte sig Mumford den uppdelade 
planen, som infattade olika arkitektoniska karaktärsdrag. Mumford ansåg inte 
grannskapet vara möjligt i USA, där den enformiga nätverksplaneringen var 
hindret för att grannskap skulle skapas naturligt. Mumfords ursprungliga tanke, 
var att enheten skulle bestå av olika aktiviter, så att de boende skulle kunna leva 
självförsörjande (Urban 2002). Mumfords idéer uttrycks aldrig i ett konkret 
planförslag och enligt Franzén och Sandstedt (1981) är Mumfords betydelse för 
grannskapsplanering främst ideologisk. Franzén och Sandstedt, menar att 
Mumfords bok ”The culture of Cities” - ”…ger en förhoppning om en teknik i 
humanitetens välfärdens tjänst” (Franzén & Sandstedt 1981:60).  !
2.1.5 GRANNSKAPET INOM SOCIOLOGI 
Inom sociologin är enligt Franzén och Sandstedt (1981) Ferdinand Tönnies och 
Charles Cooley de som främst bidragit till grannskapets sociologi. 1887 
myntade Tönnies två begrepp; gemeinschaft och gesellschaft i boken med 
samma namn. Franzén och Sandstedt (1981) förklarar Tönnies begrepp 
gemeinschaft, som det positiva begrepp som förknippas med ömhet, vördnad, 
välvilja och respekt. Där gemeinschaft finnas i släktskap, grannskap och 
vänskap. Grannskapet ses som en gemensam bosättning, där Tönnies sätter byn 
på landsbygden som det ursprungliga grannskapet (Franzén & Sandstedt 1981). 
Urban (2002) beskriver Tönnies idéer där stadens urbanisering och framväxt 
kopplas ihop med begreppet gesellschaft och landsbygden med gemeinschaft. !
Enligt den tolkning som Franzén och Sandstedt (1981) gör av Cooleys 
beskrivning från 1909 av grannskapet, är att den är i form av en primärgrupp 
dvs. en social enhet med avgörande betydelse för människans utveckling som 
samhällsvarelse. Där primärgruppen kännetecknas av intima face-to-face 
relationer. Primärgruppen är enligt Cooley familjen, lekgruppen och 
grannskapet. Franzén och Sandstedt beskriver Cooleys idé om primärgruppen, 
som något universellt och som funnits i alla tider, och som därmed ligger som 
grund för den mänskliga naturen. Enligt Franzén och Sandstedt menar Cooley 
att familjen, likt grannskapet hotas av storstäderna. Cooley ser storstadens 
ekonomiska och sociala förvirring som ett hot mot primärgruppen (Franzén & 
Sandstedt 1981). !
Franzén och Sandstedt (1981) menar att Cooleys syn på grannskapet bestående 
av primärgruppen och Tönnies synsätt på grannskapet bestående av 
gemienschaftkaraktär, är nästintill likvärdiga. Franzén och Sandstedt bygger 
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vidare på sociologernas idéer och menar att grannskapet består av relationer 
som Tönnies och Cooley beskriver och att det ska finnas i ett avgränsat 
geografiskt område. Där grannskapet växer fram naturligt och där människor 
lever tillsammans (Franzén & Sandstedt 1981). !

2.2 GRANNSKAPSIDÉER I SVERIGE 
I detta kapitel kommer grannskapsidéer att redovisas i ett svenskt sammanhang. 
Här redovisas hur grannskapsidén har formulerats och tillämpats. !
2.2.1 FOLKHEMMET 
Under 1930-talet kom Sveriges arkitekter att kopplas till socialdemokratins 
tankar om folkhemmet (Bergman 2010). Folkhemmet som idé skulle lösa den 
depression som fanns i Sverige och stå för det goda i samhället, för att skapa 
gemenskap och ett kollektiv (Urban 2002). Nylander menar att likt den politiska 
drivkraften, var även de arkitektoniska förändringarna omfattande med 
inspiration av Le Corbusier (Nylander 2013). För enligt Urbans (2002) tolkning 
av Rudberg, var framgången av 1930-talets stadsbyggande ett samspel mellan 
det politiska projektet av folkhemmet och stadsbyggande enligt 
funktionalismen, där Le Corbusier var förebilden. Folkhemmets byggande kom 
på allvar igång under 1940-talet. Byggandet av folkhemmet bidrog enligt 
Bergman (2010) till att arbetarna började bosätta sig i förorterna, framför allt för 
att man önskade sig bättre bostadsförhållanden, hälsa och utemiljö.  !
Under 1940-talet sker enligt Franzén och Sandstedt (1981) en förändring i 
samhället. Under inledningen av årtiondet präglas stora delar av världen av 
andra världskriget. Detta var dock inte lika påtagligt i Sverige, eftersom Sverige 
inte deltog i kriget, men landet var ändå påverkat i form av beredskap och 
ransonering. Under denna tid, präglades Sveriges politiker av en strävan efter 
samförstånd, samarbete och nationell uppslutning. Kriget påverkade 
befolkningen och gjorde att många kände att det demokratiska styrelseskicket 
och friheten var hotad. Franzén och Sandstedt menar att det därmed blev 
diskussioner om grannskapet som något eftersträvansvärt för att uppnå 
demokrati och gemenskap. !
Enligt Franzén och Sandstedt (1981) är Torgny Segerstedt en framstående 
svensk skribent som försöker förklara samhället utifrån den hotade demokratin. 
Segerstedt formulerade 1939 i uppsatsen ”Formell och reell demokrati”, 
storstadstillväxtens problem i termer av alienation och utgick ifrån teorierna av 
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Tönnies och Cooley. Enligt den tolkning Franzén och Sandstedt (1981) gör av 
Segerstedt idéer, är alienationen ett resultat av primärgruppernas nedbrytande, 
vilket skulle leda till att den politiska medvetenheten skadades och demokratin 
hotades i städer. Enligt Franzén och Sandstedts (1981) tolkning av Segerstedt, 
menar Segerstedt mer ingående att människan blir grupphemlös, genom att 
primärgruppen som kännetecknas av en vi-känsla, ersätts med sekundära 
grupper. I sekundära grupper blir det aldrig någon personlig kontakt. Det leder 
till alienation, när man arbetar för varandra men inte tillsammans som i en 
primärgrupp (Franzén & Sandstedt 1981).  !
Enligt Franzén och Sandstedt (1981) menar Segerstedt att utveckling av den 
hemlösa gruppen och primärgruppen, sker på grund av industrialiseringen. Det 
är genom den som människor tvingas lämna sin landsbygd och flytta till staden. 
Staden blir grupphemlös, där arbetare tvingas flytta till en trångbodd miljö, där 
arbetet och fritidssysslor sker utanför hemmet. Ur grupphemlösheten skapas 
enligt Segerstedt en icke-demokratisk massmänniska i staden. Motsatsen till 
massmänniskan, var den demokratiska människan som uppstod ur gemenskap 
och samarbete. Segerstedt delar upp detta i två kategorier: massamhället och 
gruppsamhället. Gruppsamhället står för det goda och ofarliga, medan 
massamhället för det farliga och onda (Franzén & Sandstedt 1981).  !
2.2.2 GRANNSKAPSPLANERING 
Enligt Franzén och Sandstedt (1981) blir Segerstedts idéer om massamhället 
och gruppsamhället påtagligt i Sverige under 1940-talet. Franzén och Sandstedt 
menar dock att Segerstedt inte använder begreppet grannskap, för att förklara 
betydelsen för primärgruppen, utan det är snarare arkitekter under 1940-talet 
som kommer att göra det. Franzén och Sandstedt (1981) menar att med hjälp av 
grannskapet som primärgrupp, ville arkitekter ordna staden så att den 
demokratiska gruppmänniskan skapades. Franzén och Sandstedt (1981) menar 
att det som har kallats för grannskapsplanering i Sverige, är att främja 
primärgruppen och gruppsamhället med hjälp av fysisk planering. Enligt Olsson 
(1991) är grannskapsplaneringen en idé om hur man med fysisk planering kan 
skapa det sociala livet. !
Genombrottet för grannskapsplanering kom under tidigt 1940-tal, där 
grannskapsplanering främst omtalades i formuleringar (Olsson 1991). Enligt 
Franzén och Sandstedt beskriver arkitekterna Helge Zimdahl och Jörgen 
Curman primärgruppen som viktigt och menar att primärgruppen skulle främjas 
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när boende tillsammans hjälps åt med skötsel av gemensamhetsanläggningar, 
vilket kunde göra att demokratin förverkligades (Franzén och Sandstedt 1981). 
Zimdahl för fram kritik mot funktionalismen, med de lamellhuskroppar som 
1930-talet förde med sig. Zimdahl framhåller därmed en ny sorts stadsplanering, 
dvs. grannskapsplanering (Franzén & Sandstedt 1981). Det som också kom att 
förespråkas i debatten under 1940-talet var community centers bland annat av 
arkitekterna Sven Ivar Lind och Uno Åhrén. Community centers skulle fylla en 
funktion i grannskapet för att ordna en samlad plats för socialt liv. I Sverige blir 
community centers aktuella under grannskapsdebatten, där de skulle fungera 
som en plats för kontakt mellan människor. Enligt Åhrén var community centers 
den främsta funktionen i grannskapet (Franzén & Sandstedt 1981). I bilaga till 
den bostadssociala utredningen 1945 menar Åhrén att hela staden blivit en plats 
för anonymitet. Åhrén bygger på sin förklaring och menar att grannskapet likt 
staden förlorat sin gemenskap och menar att problemet som skulle lösas var den 
förlorade gemenskapen (SOU 1945:63). Åhrén förespråkade grannskapsenheten 
i svensk planering, där han argumenterade för att samhällsplaneringen skulle 
bidra till förbättrad levnadsstandard och främja demokratin. Åhrén menar att det 
skulle ske med hjälp av grannskapsenheter med community centers, för att 
tillfredsställa befolkningens gemensamma intressen och aktiviter (SOU 
1945:63).  !
Enligt Franzén och Sandstedt (1981) är arkitekten Göran Sidenbladh en annan 
framstående förespråkare av grannskapsidén i Sverige. Enligt den tolkning som 
Franzén och Sandstedt (1981) gör av Sidenbladh, ställer han sig mer kritisk till 
grannskapsenheten än andra, men framhåller ändå grannskapsenheten. För 
Sidenbladh hävdar att även om grannskapsenheten är en funktionell enhet, blir 
det inte automatiskt en social enhet. Sidenbladh pekar på fyra aspekter för att 
möjliggöra en social enhet; antal, avstånd, intresse och klassmedvetenhet. 
Sidenbladh lägger fram en bostadsgrupp som bygger på att gemenskap infinner 
sig när antalet är lågt, när boende har närhet till lekplats, närbutiker och 
barnstuga samt att varje bostadsgrupp består av en homogen grupp människor 
(Franzén & Sandstedt 1981).  !
Under 1940-talets formuler ingar blev enl igt Nylander (2013) 
grannskapsenheten aktuell i fysisk planering, där grannskapsenheten skulle 
utrustades med ett eget utbud av affärer, möteslokaler, social service, kultur och 
nöjen. Enligt Nylander tänkte sig politiker och planerare att grannskapsenheten 
skulle ge en möjlighet att bygga för gemenskap under den utbredda 
industrialismen i samhället. Idén om grannskapsenheten, skulle bidra till en 
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trygghet, vilket folkhemsidén eftersträvade (Nylander 2013). För enligt Franzén 
och Sandstedt (1981) var grannskapsenheten en motbild mot funktionalismen 
som den formulerats och tillämpats på 1930-talet. Därmed var syftet med 
grannskapsenheten, att ta hänsyn till de sociala behoven, som var helt bortglömt 
under 1930-talet. I grannskapsplaneringen i Sverige är det, enligt Nylander 
(2013), främst grannskapsenheten som framförs och till skillnad från de 
engelska New Towns, var den svenska grannskapsenheten som byggdes under 
1940-talet, fristående stadsdelar med egna centrumbildningar. !
Grannskapsplaneringen gick sedan från tanke till praktiskt byggande. Årsta i 
Stockholm och Guldheden i Göteborg anses höra till Sverige första områden 
som grannskapsplanerades. Årsta som hör till det svenska folkhemmets främst 
arkitektoniska byggnadsprojekt, planerades med samhällsservice, kultur och 
affärer (Nylander 2013). Det grannskapsplanerade norra Guldheden var enligt 
Franzén och Sandstedts (1981) tolkning av Zimdahl, ett lämpligt exempel på 
1940-talet idéer om grannskapsplanering. Franzén och Sandstedt (1981) 
beskriver Guldheden som bebyggelsegrupper som avgränsades på grund av 
terrängen. Bebyggelsen består av två bostadsgrupper, med en lekstuga i varje 
område och tillsammans har de ett gemensamt centrum dit olika 
gemensamhetsanläggningar planerades. Inom Guldheden finns ett rikligt utbud 
av olika gemensamhetsanläggningar och ett flertal av dessa i ett centrum. 
Franzén och Sandstedt (1981) menar att samlingslokalerna och de gemensamma 
funktioner placerades centralt i norra Guldheden, men att samlingslokaler och 
hobbylokaler inte placerades i ett gemensamt hus centralt i området, något som 
borde ha skett om det skulle planerats med ett community centrum av engelsk 
art. !
Det tilltalande med grannskapsplanering var enligt Olsson (1991) 
grannskapsidéerna med sociala aspekterna som gemenskap, tillhörighet och 
befrämjande av demokratin i samhället. Olsson för ett resonemang kring 
grannskapsplaneringens uppkomst i Sverige. Olsson menar att funktionalistiska 
idéer om en sammanhållen stad hade lämnats under 1930-talet och att staden nu 
spreds ut mot landet. Det gjorde att hus placerades ute i terrängen utan 
sammanhang och utan någon direkt tanke. Olsson menar att det, som en följd av 
den stora urbaniseringen som skett i städer, fanns ett behov av en 
planeringsmodell, inte bara för infrastrukturen utan även för den sociala 
strukturen som skolor, vård och möteslokaler. Enligt Olsson är uppkomsten av 
grannskapsplanering beroende av de två tankefigurerna; den huvudsakliga 
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sociala grannskapsidén och behov av planeringsmodeller, något som 
grannskapsplanering tillfredsställde (Olsson 1991).  !
2.2.3 ABC-STÄDER OCH MILJONPROGRAMMET 
Enligt Nylander (2013) blir grannskapsenhetens efterföljare ABC-staden 
(arbete-bostad-centrum). Nylander tar upp exemplet Vällingby i Stockholm, där 
grannskapsenheten också omfattade arbete. ABC-staden Vällingby planerades 
på 1950-talet med ett centrum för de boende i närliggande områden och hela 
stadsdelen. Enligt Nylander fanns likheter i Vällingby med engelska New 
Towns med omkringliggande grannskapsenheter (Nylander 2013). Urban (2002) 
menar att motsvarigheten till Sveriges ABC-städer är det internationella 
begreppet New Towns.  !
På 1960-talet kom riksdagens beslut om att bygga en miljon bostäder under åren 
1964-1974 dvs. miljonprogrammet. Nylander (2013) menar att 1960-talets 
bostadsbyggande framhåller den stora skalan, där husen byggdes likt skulpturer 
med en trafikseparering. Nya förorter byggdes, där både skala och storlek ökade 
kraftigt. Nylander (2013) menar att utvecklingen i början av 1970-talet var 
mångt och mycket likt 1960-talets bostadsbyggande och planering, med 
arkitekturvisionerna från 1930-talet, där stadsplanering skulle ge bättre 
levnadsstandard och där boende och bostaden var viktiga element Men mönstret 
bryts under 1970-talet, för tidigt in på 1970-talet tvingas miljonprogrammet 
stoppas i förtid på grund av lågkonjunktur och oljekris. I och med 
miljonprogrammet och förortsbyggandet under 1960-talet, växer en negativ 
samhällskritik fram, inte bara i Sverige utan också i andra delar på vår jord. 
Enligt Nylander (2013) var kritiken något nytt i diskussionen, om man jämför 
den positiva kritiken över bostadsbyggandet under 1950-talet, med Årsta torg 
och Vällingby. Franzén och Sandstedt (1981) menar att kritiken från början kom 
att rikta sig mot förortsområden som Skärholmen, men senare riktades mot 
bland annat Tensta i Stockholm, Rinkeby i Stockholm, Navestad i Norrköping, 
Kronoparken i Karlstad och Ålidhem i Umeå. Olsson (1991) menar att 
förortsproblemen blev definierade utifrån ett grannskapsperspektiv med 
ensamheten, bristen på identitet, frånvaron av informell social kontroll och 
informella hjälpsystem. Nylander (2013) använder sig av Tönnies begreppspar 
Gemeinschaft och Gesellschaft, för att analysera situationen i 1970-
förortskritiken. Nylander översätter Gemeinschaft med familjeliv och 
Gesellschaft som den offentliga världen. Enligt Nylander behöver man, och 
använder båda världarna. Nylanders förklaring till förortskritiken är att 
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förhållandet förskjutits mellan begreppen, där avsaknad av Gemeinschaft är en 
av anledningarna till att så många har svårt att acceptera boendemiljöerna i 
1960- och 1970-talens bostadsområden (Nylander 2013).  !
2.2.4 GRANNSKAPSARBETE 
Som följd av förortskritiken under 1970-talet, menar Franzén och Sandstedt 
(1981) att idealet blir aktivitet och gemenskap. Det blev därmed möjligt att se 
positivt på det gamla samhället. Grannskapet blev det som eftersträvades i 
förorten, i form av gemenskap och aktivitet. Enligt Franzén och Segerstedt var 
det bakgrunden till varför grannskapsarbete kom in i bilden. Grannskapsarbete 
eller socialt fältarbete som det även kan kallas, var ett nytt sätt att arbeta på för 
socialarbetarna. Det innebär att socialarbetarna lämnar sina kontor och arbetar 
lokalt. Socialarbetare i socialt hårt drabbade områden försökte tillsammans med 
de boende att förbättra boendemiljön, lekplatser, planering, samlingslokaler osv. 
(Franzén & Sandstedt 1981). Enligt Urban (2002) var grannskapsarbete därmed 
ett försök till att återskapa den så kallade bykänslan av gemenskap. !
2.2.5 GRANNSKAPET SOM IDEAL 
Forskarna Sandstedt och Franzén (1981) sammanfattar 1940-talets och 1970-
talets samhällsdiskussion om grannskap och stadsplanering, när de ställer upp 
två ideal och motbilder i sin avhandling ”Grannskap och stadsplanering”. 
Franzén och Sandstedt menar att det skapats en associationskultur för förorten 
med negativa termer, där förortslivet förknippas med termer av passivitet och 
isolering. Medan 1940-talets motbild associeras med diktatur och massamhälle. 
Franzén och Sandstedt ställer två motbilder, 1940-talets storstäder, där man 
ansåg att massmänniskan blivit isolerad i massan och 1970-talets förorter, där 
människan blivit isolerad från massan. Utifrån motbilden av storstaden och 
förorten, har grannskapet enligt Franzén och Sandstedt blivit ett ideal både 
under 1940-talet och 1970-talet (Franzén & Sandstedt 1981). Olsson (1991) 
menar att det grundläggande för grannskapsidealet är tillhörighet till en social 
enhet, där det handlar om kollektivet, i vilket kollektivet ingår grannar som 
finns inom enheten. Olsson menar att tillhörigheten till grannskapsidealet 
bygger på att människor har kontakt med varandra (Olsson 1991).  !
Även om Franzén och Sandstedt (1981) menar att grannskapet som ideal blev 
påtagligt under 1940-talet och 1970-talet, har de undersökt om 
grannskapsenheten även fortsatte under 1950-talet och 1960-talet. Deras slutsats 
är att tankarna om grannskapsenheten fortsatte under både 1950-talet och 1960-
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talet. De menar att de socialistiska motiveringar som fanns under 1940-talet 
kom att överges vid 1950-talet, men att den planmodell som förknippas med 
grannskapsenheten aldrig övergavs. Franzén och Sandstedt menar att 
anledningen är att grannskapsenhetens planmodellen blev allt mer praktiskt ju 
längre expansionen skedde. Franzén och Sandstedt menar att det är den 
strukturella planmodellen som kommer att prägla efterkrigstidens 
samhällsutveckling (Franzén & Sandstedt 1981). Enligt Olsson (1991) är 
skillnaden mellan 1940-talets och 1960-talets utbyggnad den stora 
skalförskjutningen, där husen bygges större och han menar även att det 
fortfarande är gårdar och centrumbildningar som gäller. Olsson (1991) menar att 
de sociala idéerna knappt fanns med i grannskapsdiskussionen på 1960-talet. 
Olsson (1991) menar att eftersom inte de sociala idéerna saknades kunde skalan 
öka utan att någon ifrågasatte skalan i relation till kontakter. !
2.2.6 STADENS RENÄSSANS 
Enligt Bergman (2010) ses staden på 1980-talet utifrån positiva termer. Idéerna 
kommer redan från slutet av 1960-talet, när människor protesterade och tog över 
det offentliga rummet, där kritiken riktades mot modernismens stadsbygge. Fast 
Bergman menar att det inte är förrän på 1980-talet som renässansen av staden 
och stadslivet blir aktuellt. Under 1980-talet menar Bergman att man kan prata 
om en pånyttfödelse, där stadslivet som ideal förespråkas och det i bakgrund 
mot tidigare utveckling och föreställningar om staden. Bergman menar att 
staden är dagens nya planeringsideal (Bergman 2010).  !
Forskaren Moa Tunström (2009) diskuterar i sin avhandling ”På spaning efter 
den goda staden” hur dagens planeringsideal har konstruerats och påverkats av 
historien. Tunström menar att dagens planeringsideal bygger på den 
”traditionella staden”, som konstruerats som en motreaktion av den 
”modernistiska staden”. Tunström påpekar att diskussionen handlar om att den 
modernistiska staden har skapat sår, som behöver läkas genom om att återskapa 
den traditionella staden. Tunströms material pekar på begrepp som gata, torg, 
plats, park, mötesplats, kvarter, stadsdel, esplanad och boulevard för att läka den 
modernistiska staden. Ur Tunströms material ses modernismens negativa termer 
som parentes, stadslandskap, funktionsseparering, förort och miljonprogram. 
Enligt Tunströms material är motbilden den modernistiska staden som byggdes 
under det som kallas efterkrigstiden, då planeringen drevs av ett rationellt 
tankesätt med folkhemmet och förortsbyggande som central idé. Dagens 
stadsbyggnadsideal ställer sig kritisk till folkhemmets värderingar och dess 
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välfärdsbygge. Förorts- och välfärdsbygget gav en utglesning av staden. 
Tunström påpekar att den utglesade staden idag ses som ”den andra staden” och 
motbild medan den ideala traditionella staden ses som ”den första 
staden” (Tunström 2009).  !
Tunström (2009) tar upp begreppsparet bostadsområde och stadsdel i sin 
avhandling, där staden och stadslivet framhävs i dagens planeringsideal. 
Tunström påpekar att idealet är att bygga stad i staden och där bostadsområde 
ses som motbild, där nya bostadsområden i de större städerna byggs med 
ambitionen att göra stad av en plats eller bygga en stad i staden och därför få 
namn som betonar dem som stad eller del av staden: Hammarby sjöstad och 
Barkarbystaden i Stockholm. Tunström tar upp diskussionen om bostadsområde 
och stadsdel, om hur en plats kan konstrueras begreppsligt som del av staden. 
Bostadsområdet anses som en plats som inte är en del av staden med en 
funktionsseparerad miljö och stadsdel som en del av staden. Tunström tar upp 
dessa motpoler för att spegla motbilden och idealbilden (Tunström 2009).  !
Tunström (2009) menar att stadslivsidealet handlar om att skapa mötesplatser 
eller stadens vardagsrum, för att ge en gemenskap och trivsel. Tunströms 
material pekar på att det är möten, som leder till konsensus och förståelse. 
Tunström lyfter möten och mötesplatser, som utgör ett potentiellt gemensamt 
rum som liknas till engelskans ”community”. Detta begrepp har enligt Tunström 
ingen direkt motsvarighet i Sverige. Tunström poängterar att något 
grannskapsideal talas det inte om, eftersom det talas inte tydligt om gemenskap 
i nybyggda områden. Istället är det snarare begrepp som möten, mötesplatser 
och stadsliv som har liknande funktioner (Tunström 2009).  !
2.2.7 GRANNSKAPET I DAGENS SAMHÄLLET 
Olsson (1991) för ett resonemang om att grannskapsidén är föråldrad och 
omodern i dag. Olsson beskriver att efterfrågan av att bo centralt i städer, har 
ökat sedan mitten av 1970-talet. Samtidigt har storstäder utökat det offentliga 
livet på gator och kaféer. Olsson menar att det vid planering av nya områden 
idag är mer stadslivets nöjen än grannskapets lugn som framhävs. Den här 
utvecklingen är relaterad till bristen på det offentliga livet, som uppstod i 
förortsmiljöerna. Olsson pekar på en utveckling av välfärdssamhället, där den 
privata sfären för familjer och hushållet har utvidgats med större lägenheter och 
mer utrustade lägenheter. Sedan har även användandet av bil och ägande av 
fritidshus ökat. Olsson menar att utvecklingen har inneburit att människors 
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beroende av grannar minskat. Men även om grannskapsidén minskat sin 
betydelse idag, menar Olsson att den fortfarande är viktig och intressant 
framförallt utanför stadskärnorna (Olsson 1991).  !
Bergman (2010) diskuterar även grannskapet i dagens sätt att planera. Bergman 
menar att för under 2000-talet, har nybyggda områden genomgått en förändring, 
både avseende variationen av arkitektur, mänskligare skala och mer 
genomtänkta gårds- och gaturum. Bergman menar att det idag finns en vilja hos 
arkitekterna utveckla en gemenskap bland de boende och ett planideal, där 
bostäderna är avgränsade och samlade. Bergman ser dagens planideal likt 
planeringsmodellen i Sveriges 1940-tal med grannskapsenheten, där några tusen 
bostäder byggdes runt en skola och ett litet centrum. Bergman menar att både 
dagens planideal och 1940-talet grannskapsenhet använder sig av sociala 
motiveringar (Bergman 2010).  !!!!!!
!!
!
!
!
!
!
!
!! !
!
3. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
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Detta avsnitt kommer att ta upp den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen. 
Den teoretiska utgångspunkten för undersökningen och analysen av empirin är 
grannskapsenheten. I texten ”The Neighborhood Unit” av Clarence Arthur Perry 
(2013) i New York regionalplan från 1929 lyfts sex huvudprinciper för 
grannskapsenheten fram:  1

!
• En bostadsenhets utveckling bör tillhandahålla bostäder för den befolkning för 

vilken en grundskola i regel krävs, dess faktiska yta beror på 
befolkningstätheten. 

• Enheten bör avgränsas på alla sidor av huvudgator, som är tillräckligt breda 
för att klara av all genomfartstrafik. 

• Ett system av små parker och rekreationsutrymmen, planerade för att möta 
behoven hos det speciella grannskapet, bör tillhandahållas. 

• Skolor och andra institutioner som betjänar grannskapet ska placeras i mitten 
av området. 

• En eller flera shoppingområde ska placeras i utkanten av enheten, helst vid 
trafikplatser och i anslutning till liknande distrikt i angränsande stadsdelar. 

• Det interna trafiksystemet ska vara försett med ett gatunät som underlättar 
rörligheten inom enheten och motverkar genomfartstrafiken. !

Enligt Franzén och Sandstedt (1981) är Perrys grannskapsenhet ett 
välformulerat planförslag som setts som förebild för den svenska 
grannskapsplaneringen. Enligt Franzén och Sandstedt är Perrys grannskapsenhet 
ett förslag på grannskapsplanering som innehåller både den fysiska 
utformningen och ideologin bakom förslaget (Franzén & Sandstedt 1981). 
Därmed lämpar sig Perrys grannskapsenhet väl till att använda som teoretisk 
utgångspunkt för analysen av grannskapsidén i fysisk planering.  !
Perrys förslag grundar sig på ovanstående principer för grannskapsenheten. 
Enligt tolkningen av Franzén och Sandstedt (1981) är Perrys ideologiska 
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 Egen översättning av Perrys (2013:80) principer: 1) Size: A residential unit development should provide housing for that 1
population for which one elementary school is ordinarily required, its actual area depending upon population density.  
2) Boundaries: The unit should be bounded on all sides by arterial streets, sufficiently wide to facilitate its by-passing by all 
through traffic. 3) Open Spaces: A system of small parks and recreation spaces, planned to meet the needs of the particular 
neighborhood, should be provided. 4) Institution Sites: Sites for the school and other institutions having service spheres 
coinciding with the limits of the unit should be suitably grouped about a central point, or common. 5) Local Shops: One or more 
shopping districts, adequate for the population to be served, should be laid out in the circumference of the unit, preferably at 
traffic junctions and adjacent to similar districts of adjoining neighborhoods. 6) Internal Street System: The unit should be for 
that purpose provided with a special street system, each highway being proportioned to its probable traffic load, and the street net 
as a whole being designed to facilitate circulation within the unit and to discourage its use by through traffic.
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bakgrund till grannskapsenheten, att skapa fysiska förutsättningar för 
uppkomsten av ett grannskap. Perrys grannskapsenheten, enligt Franzén och 
Sandstedt (1981), bygger på att de boende kan leva stora delar av sitt vardagsliv 
inom enheten. Perrys förslag riktar sig främst till familjer och att anpassning ska 
ske till barnfamiljer. Perrys utgångspunkt för grannskapsenheten, är att han 
ställer staden mot den gamla byn. För Perry menar att i gamla byn, finns ett 
gemensamt liv, där människor arbetar inom samma geografiska område. 
Människor med olika bakgrund, får kontakt genom sina yrken och 
gemensamma aktiviteter. Perry likställer därmed staden som sjukdomen som 
förpestar den gamla byn. Därmed utgör grannskapsenheten en möjliggörare för 
att råda bot mot stadens utglesning och förstörelse av gamla byn. 
Grannskapsenheten som fysisk modell syftar till att göra boendemiljön lika frisk 
som den var i den gamla byn. Grunden är sammanförande av färre människor i 
en ny by, för att främja intressen, där gemensamma intressen och aktiviteter 
vävs samman och uppstår spontant. Enligt Franzén och Sandstedt menar Perry 
att delar av idealet i den gamla byn, face-to-face-relationer, kan uppstå i den nya 
byn, dvs. grannskapsenheten. Perrys sociologiska motivering till face-to-face-
relation är Cooleys primärgrupp, där primärgruppen är betydande för barns 
uppfostran. Där primärgruppen med face-to-face-relationer, ger människor 
social karaktär och ideal (Franzén & Sandstedt 1981). !
Utifrån Perrys principer och utgångspunkter framför Franzén och Sandstedt 
(1981) i avhandling ”Grannskap och stadsplanering”, Perrys grannskapsenhet 
utifrån sex olika principer; storlek, avgränsning, öppna ytor, institutioner, affärer 
och interna trafiksystemet. Det följande avsnittet är upplagt efter dessa 
principer. Under varje rubrik diskuteras och redogörs för Franzén och 
Sandstedts tolkning av Perrys principer. Poängen med att lyfta in Franzén och 
Sandstedts diskussion är att få en breddning av analysverktyg och för att kunna 
tillämpas i en svensk kontext.  !!!!
!
!
!
3.1 DE SEX PRINCIPERNA 
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3.1.1 STORLEK 
Storleken är en viktig utgångspunkt för grannskapsenheten. Enligt Franzén och 
Sandstedt (1981) utgår Perry från befolkningsstorleken i New York, i form av 
medelvärden av antal barn i en familj. Storleken av befolkningen bör vara 
lämplig för att rymmas i en grundskola, för att tillfredsställa ekonomiska behov 
och för att utbildningskvalitet ska uppnås, där förslagsvis cirka omkring tusen 
barn ska gå i skolan. Enligt det blir befolkningen ungefär 5 000 personer, som 
motsvarar 1 000 familjer. Den lämpliga storleken på grannskapsenheten ska 
vara cirka 160 acres, vilket betyder att ena sidan av grannskapsenheten är cirka 
800 meter. Om skolan läggs i mitten, blir det lämpligt gångavstånd från hela 
enheten. Enligt Franzén och Sandstedt utgör skolan som funktion en bärande idé 
i Perrys förslag för grannskapsenheten, där skolan ska fungera som mötesplats. 
Franzén och Sandstedt pekar på att storleken har varierat inom 
grannskapsenheten genom tiderna. Perrys motivering till storlek, görs inte i 
enlighet med några sociala bakgrunder av vad som är den bästa storleken för att 
främja kontakt och gemenskap i grannskapsenheten. Storleken är främst 
grundad på att främja skolans pedagogik och ekonomi. Perrys idé om 
ytstorleken kan även diskuteras, där Franzén och Sandstedt menar att den utgår 
från fastighetsstorlek från amerikansk medelstandard. Perrys menar att 
dimensionen på grannskapsenheten skulle bidra till att ett organisationsliv 
skulle finnas och för att området skulle identifieras. Franzén och Sandstedt 
menar att storleken endast är en dimension som först och främst är en 
tidsbunden norm. Dimensionen av grannskapsenheten står därmed i förhållande 
till skolans storlek och upptagningsområde samt butikers kundunderlag, som 
avgörande för storleken av grannskapsenheten. Storleken är därmed inget som 
är bestående utan föränderlig av ekonomiska och politiska upp- och nedgångar 
(Franzén & Sandstedt 1981).  !
3.1.2 AVGRÄNSNING 
Enligt Franzéns och Sandstedts (1981) tolkning menar Perry att avgränsningen 
främst bör ske genom att genomfartstrafiken leds runt enheten.  Detta motiveras 
enligt Perry av att trafiksäkerheten ökar när invånarna inom enheten skyddas. 
Den ger även området identitet, som stärks när en tydlig avgränsning finns. 
Enligt Perry skulle olika grannskapsenheter bygga upp en stad, där de olika 
genomfartslederna leds omkring enheterna med olika avfartsramper och 
planskilda korsningar. Avgränsningen kan även ske av andra element som 
järnvägar, industriområden och naturområden som floder och sluttningar. 

 !23



Franzén och Sandstedt (1981) ser en trafikseparering av trafiken i Perrys 
förslag. 
  
3.1.3 ÖPPNA YTOR 
Med öppna ytor menas parker och rekreationsområden. Perry menar att öppna 
ytor skulle utgöra 10 procent av enhetens totala yta. De öppna ytorna ska fyllas 
med aktivitet, som lek och spel för både vuxna och barn. Perry menar att de ska 
vara spridda i området och att 3-4 ytor lämpar sig i en enhet. Perry tänkte 
ekonomiskt, då de relativa stora ytorna gjorde det möjligt för lokala föreningar 
att ta ansvar för skötsel av ytorna. Därmed får de öppna ytorna också en social 
och fostrande betydelse (Franzén och Sandstedt 1981). Franzén och Sandstedt 
menar att Perrys princip för öppna ytors storlek, inte är socialt motiverat, utan 
sker på ekonomiska grunder. Enligt Franzén och Sandstedt är storleken av 
öppna ytor inte något bestående, utan snarare att gemensamma öppna ytor ska 
rymmas inom grannskapsenheten (Franzén & Sandstedt 1981).  !
3.1.4 AFFÄRER 
Enligt Perry ska affärerna inte placeras i centrum, utan spridas ut i samlade 
punkter i enhetens yttre kant. Perrys motivering till att ha lokala 
shoppingområden i utkanten, är att leveransen av varorna underlättas när 
affärerna ligger vid genomfartstrafiken. Det gör även att trafiksäkerheten ökar 
inom enheten. Perrys motivering av affärernas placering är även ekonomisk där 
både storlek och placering av affärsdistrikt sker utifrån kundunderlag. Franzén 
och Sandstedt (1981) menar att affärers placering enligt Perry, skiljer sig från 
den svenska grannskapsenheten där affärer som regel lades i centrum och inte i 
enhetens ytterkant. !
3.1.5 INSTITUTIONER  
Institutioner som exempelvis skola och kyrka skulle ligga centralt i enhetens 
mitt. Skolan blir därmed centrum för de boende och möjliggör den 
medborgerliga gemenskapen. Skolan ska fungera som ett medborgarhus, där 
olika föreningar kan hålla möten och vara en plats som allmänheten kan 
använda. Alla institutioner kommer att samlas i ett så kallat community center. 
Att placera community centers centralt är att föredra, för att de ska fungera som 
en samlingspunkt både fysisk men även psykiskt. Skolan kunde även placeras i 
närhet av grönyta eller allmän plats, för att ytterligare förstärka relationen i 
grannskapet och betona platsen som en medelpunkt i grannskapet (Franzén & 
Sandstedt 1981). 
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3.1.6 DET INTERNA TRAFIKSYSTEMET 
Trafiksystemet inom enheten är separerad från trafiken utanför. Den inre 
trafiken ska vara avsedd för de boende inom enheten. Trafikens dimensioner för 
olika trafiksystem skiljer sig åt, där det inre trafiksystemet inom enheten ska ha 
lägre trafikvolym och dimension än det yttre. Det inre trafiksystemets 
uppbyggnad syftar till att förbipasserade bilar ska använda det yttre 
trafiksystemet. En åtgärd för att minska genomfartstrafik i området är att 
infartsvägarna görs krökta, vilket innebär att det är svårt att se vart vägen leder. 
Vidare bör inte in- och utfarter från varje enskild enhet ligga mittemot varandra, 
då detta uppmuntrar genomfart i grannskapsenheten. Enligt Franzén och 
Sandstedt är trafiksystemet anpassat till bilismen på så sätt att det underlättar 
kommunikationer till och från enheterna, men att det även skyddar enheten mot 
bilismen (Franzén & Sandstedt 1981).  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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4. METOD OCH EMPIRI 

Här anges först val av forskningsansats, där metoden för undersökningen 
redovisas. Detta följs av en redogörelse för vald undersökningsansats, som 
beskriver hur undersökningen läggs upp. Sedan redogörs för vilken empiri som 
har undersökts. Sist följer en metodkritik som redogör för fördelar och 
nackdelar av undersökningen. !

4.1 BETYDELSEN AV METOD 
Metodavsnittet i vetenskapliga arbeten har enligt Per Dannefjord (1999) en 
tendens att lägga stor vikt vid datainsamlingstekniken dvs. observationer, 
intervjuer eller enkäter. Metoden ska enligt Dannefjord snarare fokusera på hur 
undersökningen ska kunna besvara problemformuleringen. Därmed bör metod 
väljas utifrån vilken frågeställning och problemformulering studien har 
(Dannefjord 1999). Frågeställningen blir därmed också styrande för 
undersökningens urval och genomförande.  !

4.2 VAL AV FORSKNINGSANSATS 
Inom vetenskaplig forskning, görs ofta en distinktion mellan kvalitativ metod 
och kvantitativ metod. Enligt Martyn Denscombe (2009) är skillnaden mellan 
kvantitativ och kvalitativ metod, hur behandlingen av data sker, snarare än 
forskningsansatsen som sådan. Kvantitativ metod utgår från ett systematiskt 
tillvägagångssätt medan kvalitativ metod mer är ett tolkande tillvägagångssätt. 
Kvantitativ metod används vid mätningar av siffror, exempelvis hur ofta eller 
hur mycket något förekommer. Kvalitativ metod lämpar sig vid undersökningar 
av ett fenomen som inte kan mätas i siffror (Denscombe 2009). Eftersom valet 
av metod styrs av frågeställningen, måste undersökningen ta ställning till om 
forskningsansatsen ska vara kvalitativ eller kvalitativ eller vara en kombination 
av de båda metoderna. Vid kombination av metoderna, kan en kvantitativ metod 
först utgöra grunden för undersökningen för att skapa en förståelse inom 
området dvs. pilotundersökning, för att sedan följas upp med en kvalitativ 
metod. Enligt Dencombe (2009) kan en metodkombination används för att öka 
träffsäkerheten dvs. validiteten i undersökningen. !
Forskningsansatsen som valts är kvalitativ metod. Valet motiveras utifrån att 
kvalitativa metoder lämpar sig då man eftersträvar en djupare förståelse och 
insikt. Kvalitativa metoder lämpar sig vid komplicerade frågeställningar där inte 
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kvantitativ data kan ge svaret (Denscombe 2009). Kvalitativ metod har använts 
vid undersökningen för att besvara vad grannskapsidén innebär i dagens fysiska 
planering. Kvalitativ metod lämpar sig utifrån att frågeställningen är komplex 
och något som inte kan besvaras genom mätning av siffror dvs. kvantitativ 
metod. En kvalitativ metod lämpar sig även för att i undersökningen se till de 
bakomliggande tankar kring grannskapsidén och dess fysiska utformning. 
Nackdelen med användning av kvalitativ metod är att risken för feltolkningar 
ökar när data tas ur sin kontext. Risken med kvalitativ metod är att data går 
förlorad, när data lyft ur sitt sammanhang vid kodning och kategorisering 
(Denscombe 2009). !

4.3 VAL AV UNDERSÖKNINGSANSATS 
En undersökningsansats eller även kallad forskningsdesign visar hur 
undersökningen läggs upp. Undersökningsansatsen som valts är fallstudie. En 
fallstudie innebär att undersökningen fokuserar på ett eller ett fåtal 
undersökningsenheter. Fallstudie ger möjlighet att fokusera och djupare 
undersöka ett fenomen, för att få en bredare förståelse och kunskap om 
utvecklingen inom den valda undersökningsenheten. Vid en närmare 
undersökning, kan fallet förklara och besvara frågeställningen, genom att 
undersöka det svåröverskådliga i den verkliga situationen (Denscombe 2009). 
Fallstudien gör det möjligt att undersöka grannskapsidén i det verkliga fallet, 
vilket kan öka förståelsen och besvara frågeställningen. Fallstudie är användbar 
vid undersökning av ett fall utifrån en teori, vilket gör att undersökningen kan 
åskådliggöra hur teorin tillämpas i den verkliga situationen (Denscombe 2009). 
Nackdelen av fallstudie, är att det är svårt att generalisera och dra slutsatser om 
områden utanför den specifika undersökningsenheten. Fallstudiens fördelar är 
att det blir möjligt att ägna sig åt komplicerade situationer (Denscombe 2009).  !

4.4 INNEHÅLLSANALYS 
Vid undersökningen har en kvalitativ innehållsanalys valts. En kvalitativ 
innehållsanalys innebär enligt Denscombe (2009) att man analyserar det 
empiriska materialet för att lyfta fram vilka idé och förslag som belysts i 
materialet. Innehållsanalysen som metodverktyg är ett användbart verktyg, som 
kan analysera olika sorters empiriskt material som text och dokument. Genom 
urvalet väljs material ut för att bryta ner materialet i mindre delar, för att 
möjliggöra en analys. Innehållsanalysen är användbar vid definierade 
nyckelord, som utgångspunkt i analysen (Denscombe 2009). Innehållsanalysens 
fördelar är att den är tillämpbar på olika sorters empiriskt material, vilket ger en 
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ökad förståelse. Därmed lämpar sig innehållsanalysen för undersökningen, då 
det blir möjligt att analysera dokument för att skapa en förståelse för 
grannskapsidéerna i det analyserade dokumentet. Enligt Bryman (2012) kan 
analysmetoden även lättare upprepas av andra forskare och kan därmed 
användas vid annan forskning inom området. Innehållsanalysen är även flexibel 
och möjliggör undersökningar inom olika områden. En av innehållsanalysens 
nackdelar, är att textens innehåll tas ur sin kontext och därmed kan skapa 
svårigheter att förstå helheten (Denscombe 2009). !
3.4.1 GENOMFÖRANDE AV INNEHÅLLSANALYS 
För att analysera det empiriska materialet har ett antal nyckelord använts. 
Nyckelorden har valts utifrån de principer som framfördes i den teoretiska 
utgångspunkten. De nyckelord som valts för innehållsanalysen är följande: 
skola, samlingslokal, park, affär, centrum och gatunät. !
Under den första undersökningen av det empiriska materialet visade det sig att 
vissa nyckelord gav alldeles för få träffar eller inga träffar alls i dokumenten. 
Utifrån det har följande nyckelord ändrats: samlingslokal, affär och gatunät.  !
Nyckelordet samlingslokal förekommer enbart en gång och därmed ändras 
nyckelordet till gemensam. Ändringen av samlingslokal till gemensam, lämpar 
sig eftersom samlingslokaler inom grannskapsenheten är ett gemensamt 
utrymme för de boende. Nyckelordet affär förekom aldrig i dokumenten, vilket 
omöjliggjorde innehållsanalysen av nyckelordet. Affär ändras därför till ett 
likartat begrepp nämligen till service, för att möjliggöra en sökning med 
anknytning till den teoretiska utgångspunkten. Gatunät som nyckelord gav för 
få träffar i dokumenten och för att fånga betydelsen av det, används istället 
nyckelordet gatu, vilket väljs för att fånga gatunätets betydelse för 
trafiksystemet. De valda nyckelorden för innehållsanalysen blir därmed 
följande; skola, gemensam, park, service, centrum och gatu.  !
I första steget genomsöks dokumenten på nyckelorden för att spåra relevanta 
textpartier. Vid träffar valdes nyckelorden utifrån relevansen till den teoretiska 
utgångspunkten. Efter första steget granskades de textpartier i dokumenten där 
nyckelorden påträffats. !
I det senare steget genomförs en sammanställning för varje nyckelord för sig. 
Där sker redovisningen av innehållsanalysen genom presentation av olika citat. 
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Citaten ur det empiriska materialet väljs för att fånga nyckelordets betydelse 
och uttryck i dokumenten. Sedan analyseras vad nyckelordet syftar till i 
förhållandet till dokumentet. Detta skede blir en mer tolkande process av 
innehållsanalysen, där nyckelbegreppen lyfts ur dokumentet för att analyseras. !

4.5 EMPIRI 

4.5.1 VAL AV FALL 
Undersökningsenhet bör väljas utifrån syfte och frågeställning. Därmed blir det 
viktigt att välja ett lämpligt fall som ska undersökas ingående (Denscombe 
2009). För val av fall finns enligt Rienecker och Jørgensen (2009) tre olika 
urval för fall; exemplariskt, representativt och slumpmässigt. Urval av fall har 
valts utifrån representativt urval, som visar ett fall för det typiska. Därmed har 
fall valts för att representera det typiska för fysisk planering idag och det 
typiska för hur grannskapsidén har tillämpats och formulerats tidigare i 
historien. Därefter har fyra olika urvalskriterier skapats i form av: aktualitet, 
storlek på stad, placering och typ av planeringsprojekt. Aktualitet som 
kriterium, avser planeringsprojekt som är nya och som kan representera fysisk 
planering idag. Storlek på stad är det andra kriteriet, där storleken på staden bör 
vara bland de större städerna i Sverige, eftersom grannskapsidén i Sverige oftast 
blivit aktuell i de större städerna. Placeringen av fallet bör även ske en bit 
utanför staden eftersom det främst är där grannskapsidén förekommit. Det sista 
och fjärde kriteriet innebär att planeringsprojektet ska avse bostäder.  !
Utifrån dessa kritiker valdes Linköping som stad och planeringsprojektet 
Vallastaden selektivt. Linköping som stad räknas till en av Sveriges största 
städer och uppfyller därmed kriteriet för storlek på stad. Planeringsprojektet 
Vallastaden ingår i Linköpings Bo2016 som är ett bo- och samhällsexpo, dvs. en 
bostadsmässa. För planeringsprojektet Vallastaden är ambitionerna enligt 
Linköpings kommun att visa på en förebild för framtidens samhällsbyggande. 
Därmed är planeringsprojektet aktuellt i förhållande till dagens fysiska 
planering. För det tredje kriteriet avseende placeringen av planeringsprojektet 
ingår Vallastaden i stadsdelen Västra Valla som ligger utanför stadskärnan och 
därmed uppfylls även detta kriterium. Sedan omfattar planeringsprojektet 
Vallastaden bostäder, vilket uppfyller det fjärde kriteriet.  !
4.5.2 PRESENTATION AV FALL 
Vallastaden är ett område, som ingår i stadsdelen Västra Valla som är beläget 
cirka 2,5 kilometer väster om stadskärnan. Västra Valla omfattas idag främst av 
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universitetsområde och friluftsområde och en mindre del bostäder. I östra delen 
av området finns Valla fritidsområde, kolonistugeområde och Valla 
Folkhögskola. Från den norra till södra delen sträcker sig Linköpings 
Universitet, som byggdes och färdigställdes under 1970-talet och som är en av 
Linköpings största arbetsplatser. Bostadsbebyggelsen består endast av 
studentbostäder i anslutning till universitetsområdet som är beläget i norra 
delen. Vallastaden planeras i södra delen av Västra Valla, som enbart utgörs av 
öppen mark idag (Områdesbeskrivning Västra Valla 2012). !
4.5.3 URVAL AV EMPIRISKT MATERIAL 
Det valda empiriska materialet kommer att bestå av plandokument för 
Vallastaden i stadsdelen Västra Valla. Valet av det empiriska materialet ska ge 
en ökad förståelse för de idéer som ligger bakom det planerade bostadsområdet 
Vallastaden. Urvalet av empiriskt material väljs därmed utifrån frågeställningen.  !
För att öka förståelsen och bredda det empiriska materialet har tre olika 
dokument valts för att både representera utformningen och den bakomliggande 
idén i planarbetet. De två olika nivåerna; utformning och idén av 
planeringsprojekt utgör det empiriska materialet som ska analyseras. På 
utformningsnivå har planbeskrivning och kvalitetsprogram valts, medan för 
idénivå ett idéprogram valts.  !
Idéprogrammet lyfter fram vad planeringsprojektet vill uppnå och ger förslag på 
olika riktlinjer. För utformningsnivån har planbeskrivningen valts, vilket är ett 
detaljplanedokument som är obligatoriskt enligt PBL 4 kap. 33 §. En 
planbeskrivning innebär att man förklarar syftet och innehållet i detaljplanen för 
att ge en förståelse för hur planen kommer att utformas och genomföras 
(Boverket 2012). Kvalitetsprogram är ett dokument som syftar till att lyfta fram 
principer för utformningen av området. Programmet innehåller riktlinjer och 
detaljerade rekommendationer för utformning av området.  !
Urvalet av det empiriska material som ska analyseras är följande: 
• Planbeskrivning & behovsbedömning (2013) för Detaljplan i Västra Valla för 

del av INTELLEKTET 1 m.fl. (Vallastaden – östra delen) - 
Antagandehandling 

• Kvalitetsprogram för (2013) Detaljplan i Västra Valla för del av 
INTELLEKTET 1 m.fl. (Vallastaden – östra delen) - Antagandehandling 

• Idéprogram (2012) för Linköpings Bo16.  
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4.6 METODKRITIK 
Metoden och empiri som använts i arbetet har både haft fördelar och nackdelar. 
Här förs en diskussion kring dessa. !
Inom forskning måste, enligt Denscombe (2009), trovärdigheten redovisas och 
för att bedöma forskningskvaliteten nämns fyra grunder: validitet, 
tillförlitlighet, generaliserbarhet och objektivitet.  !
Med validitet menas hur trovärdig undersökningen är och hur träffsäker den är. 
Metod som valts är innehållsanalys och att enbart välja en metod kan ses som en 
nackdel. För att innehållsanalysen ska kunna stärkas kan den kompletteras av 
fler metoder i en så kallad metodkombination. Vid metodkombination kan, 
enligt Denscombe (2009), träffsäkerheten och trovärdigheten stärkas i 
undersökningen. Eftersom inte fler metoder utförts i undersökningen, kan det ha 
påverkat trovärdigheten negativt. !
När det gäller tillförlitlighet eller pålitligheten innebär det att om en annan 
forskare utför undersökningen med samma metod, ska samma slutsatser kunna 
dras. Denscombe (2009) menar att för att öka tillförlitligheten i kvalitativ 
forskning, krävs en tydlig redogörelse för metoder, för att forskare ska kunna 
göra om forskningen. Som metod har en innehållsanalys använts, vilket enligt 
Bryman (2012) lätt kan upprepas av andra forskare och därmed användas vid 
annan forskning inom området. Därmed kan innehållsanalysen ge en möjligt till 
hög tillförlitlighet.  !
Generaliserbarheten innebär att möjligheten att tillämpa forskningsresultatet på 
andra företeelser utanför undersökningsenheten (Denscombe 2009). För 
fallstudien undersöks enbart en undersökningsenhet. Även om fallstudiens 
fördel är att undersöka ett fenomen djupare, för att förstå det komplexa i 
undersökningsenheten, kan det enligt Denscombe (2009) vara svårt att 
generalisera utanför undersökningsenheten. Därmed skulle fler 
undersökningsenheter kunnat ha använts för att öka förståelse och jämförbarhet. 
Det skulle därmed ha ökat generaliserbarheten för undersökningen.  !
Objektiviteten handlar om forskarens roll, hur opartisk eller neutral forskaren är. 
Eftersom metoden som valts är en kvalitativ metod, kan forskningen enligt 
Denscombe (2009) aldrig vara helt objektiv då forskarens identitet, värderingar 
och övertygelse inte helt kan uteslutas i analysprocessen. När det gäller ord eller 
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bilder, är kvalitativa data enligt Denscombe alltid ett resultat av en 
tolkningsprocess. Min forskarroll har påverkats av mina tidigare erfarenheter 
och min kunskap. Under min tid på kandidatprogrammet Fysisk planering på 
Blekinge Tekniska Högskola, har kunskap införskaffats som kan ha påverkat 
mitt perspektiv vid undersökningen. Sedan tillkommer det faktum att jag vuxit 
upp i Linköping, vilket möjligen även kan ha speglat min syn på det empiriska 
materialet. Därmed blir rollen som undersökare inte helt objektiv, vilket i sig 
kan ha påverkat undersökningens resultat.  !
Vid insamling av data till forskningsunderlaget har en kedjesökning använts. En 
kedjesökning innebär enligt Rienecker och Jørgensen (2009) att man hittar en 
lämplig text för att sedan hitta annan litteratur. Vid insamling till 
forskningsunderlaget gjordes en informationssökning först på tidigare 
kurslitteratur som använts inom kandidatprogrammets kurs; Planering 
Grannskap. Sedan följdes informationssökningen upp på Blekinge Tekniska 
Högskola biblioteks databas och internet utifrån tidigare funnen litteratur. 
Rienecker och Jørgensen (2009) menar med detta att fördelen är att man hittar 
bra referenser från en källa som leder till andra bra referenser. Nackdelen för 
kedjesökning är att man kan komma att sakna referenser om andra uppfattningar 
och perspektiv, som inte finns med i den litteratur som startade kedjesökningen. 
Därmed kan litteratur som användes utifrån litteratursökningen gjort att 
forskningsunderlaget möjligen saknar bredd, och att enbart ett fåtal 
uppfattningar präglar forskningsunderlaget. !
För analysen har det empiriska materialet som använts varit offentliga 
dokument som varit tillgängliga på internet. De har möjliggjort att tillträdet till 
data kunnat ske. Att den varit tillgänglig på internet har därmed möjliggjort att 
datan är beständig och kan kontrolleras av andra och därmed offentligt granskas 
(Denscombe 2009). När det gäller det empiriska materialet, kan trovärdigheten 
behöva ifrågasättas. Därför bör det empiriska materialet bedömas utifrån 
auktoritet och det tillvägagångssätt som använts för att skapa materialet 
(Denscombe 2009). Allt empirisk material är från Linköpings kommun och 
eftersom datan producerats av Linköpings kommun anses den vara auktoritativ 
och därmed trovärdig. Denscombe (2009) menar att data som produceras av 
tjänstemän kan betraktas som opartiska. Därmed kan det empiriska materialet 
anses vara opartiskt, men även om materialet är producerat av tjänstemän kan 
det inte helt uteslutas att deras egna bedömningar och intressen kan ha påverkat 
det empiriska materialet.  
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5. ANALYS 

5.1 SKOLA 
Eftersom “skola” är ett central begrepp för den klassiska grannskapstanken 
kommer det att användas som nyckelord. Nyckelordet gav träffar på samtliga 
nivåer, där skolan anses som en del av idén och planläggningen av stadsdelen. 
Anledningen till antalet träffar på båda nivåerna, är främst att skolan ses som ett 
viktigt element i stadsdelen.  !
Vid dokumentanalysen framkommer det att nyckelordet skola är ett av 
elementen som omvandlar området till en stadsdel som är multifunktionell och 
blandad. Den blandade fysiska sammansättningen av element uttrycks som en 
miljö där människor med olika bakgrund kan mötas. !

LinköpingsBo 2016 är ett första steg mot att sammanlänka universitetsområdet 
med innerstaden, Mjärdevi och Lambohov. I ett längre perspektiv kan 
Vallastaden i etapper koppla samman stadsdelar som idag är skilda åt med 
trafikbarriärer och otrygga mellanrum. Genom att fysiskt bygga samman 
universitetsområdet med en mångfunktionell stadsdel med bostäder, skola, 
barnomsorg och möjligheter till verksamheter, handel och rekreation skapas en 
ny totalmiljö med ett brett utbud där människor med olika bakgrund möts 
(Kvalitetsprogram 2013:4).  !

Skola i den blandande stadsdelen syftar till att vara en viktig verksamhet för att 
binda samman de närliggande områdena. Skola symboliserar därmed en viktig 
del av den blandade stadsdelen för att utbyte ska kunna ske mellan människor. 
Skola förekommer på utformningsnivå, i både kvalitetsprogrammet och i 
planbeskrivningen. Där uttrycks skola som en del av kommunikation, där 
placeringen av skolan beskrivs. Där ena förskolans placering intill parkområdet 
ger uttryck för att kommunikationen med bil ska ske vid infarten av 
friidrottsarenan. !

Utfartsmöjligheter för förskola och paviljongsbyggnaderna i friluftsområdet 
samlokaliseras till kvartersgatan öster om friidrottsarenan. För att trygga bland 
annat utfart och angöring till fastigheterna i friluftsområdet tillskapas 
servitutsrättigheter inom Intellektet 1 (Planbeskrivning 2013: 21).  !

Skolans p lacer ing syf ta r därmed t i l l a t t knyta an t i l l goda 
kommunikationsmöjligheter. Förskola blir därmed lättillgänglig, där 
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användande av bilen står i fokus. Skolan uttrycks även som målpunkt eller 
viktigt mötesplats. Skola uttrycks som en funktion med höga ambitioner för en 
lärorik miljö, som ska främja kunskap och fungera som en mötesplats. !

Skolan skall ge signaler om betydelse och stolthet. Barn- och ungdomar är 
viktiga, kunskap är viktigt, skolan som mötesplats är viktig. Skolan ska utstråla 
kreativitet, trygghet, nytänkande och kvalitet (Idéprogrammet 2012:13).  !

Skola som fysisk funktion fyller också ett syfte i form av en social betydelse i 
området. Skolan, som funktionell enhet, ska ge sociala förhållanden som 
trygghet och där barns och ungdomars behov tillfredsställs. Skolan blir därmed 
en målpunkt i förhållande till stadsdelen, som ska fylla en betydande funktion. 
Utformningen av skola syftar även till att den ska utgöra en arkitektonisk 
symbol. Skolan benämns som en symbol som är viktig för hela området för att 
uppnå en stadsmiljö. !

De offentliga byggnaderna, inte minst skolor i området, är symbolbyggnader 
som annonserar hela stadsdelens identitet och som är särskilt viktiga för 
upplevelsen av stadsmiljön. Det framgår av såväl placering i området som av 
utformningen av byggnaderna och utomhusmiljöerna. Här finns det goda skäl att 
ha en särskilt hög arkitektonisk ambition (Kvalitetsprogram 2013:12).  !

Skolan syftar till en social känsla, i form av upplevelse och identitet. Skola 
spelar därmed en central roll i stadsdelen och i hela området. !
Sammanfattningsvis för nyckelordet skola, ges en gemensam tanke på 
utformningsnivå, där de tekniska detaljerna lyfts fram i form av skolans 
placering, kommunikation, utseende och element i stadsdelen. Främst på 
idénivå, ges en mer abstrakt tanke kring skolan, där skolan ska fungera som en 
social funktion i området, som en mötesplats och ett sätt för människor att 
identifiera sig med området. Mellan de två nivåerna, ger idénivån riktlinjer för 
skolan som senare betonas i utformningen.  !

5.2 GEMENSAM  
Avsikten med att använda nyckelordet gemensam är att kunna utläsa vad 
gemensamma funktioner fyller för funktion i stadsdelen, vilket är centralt i 
grannskapstanken. Samlingslokal som är det ursprungliga nyckelordet förekom 
endast en gång, där den uttrycks i avsnittet om fastigheten. !
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Samtliga fastigheter, med undantag för teknikfastigheter samt fastighet för 
skoländamål och parkering i kvarter K, får anses ha nytta av att ha tillgång till de 
funktioner som finns i det gemensamma felleshuset. Tillgång till samlingslokal 
med kök och övernattningsrum är komplement som ger mervärde till 
fastigheterna i kvarteret (Planbeskrivning 2013:17).  !

Samlingslokal syftar till att skapa ett mervärde i fastigheterna och för att 
tillfredsställa behovet hos de boende i kvarteret. Gemensam som nyckelord 
förekom främst på utformningsnivån, där anledningen främst var att 
gemensamma funktioner är den bärande idén i utformningen av planförslaget.   !
Gemensamma byggnader, utrymmen och markområden anses utgöra viktiga 
element i stadsdelen. Det poängteras att ”felleshus” och de gemensamma 
funktionerna är en bärande idé i planförslaget och där gemensamma byggnader 
och utrymmen skall finnas i varje kvarter. Det som uttrycks är även att 
gemensamma funktioner ska skötas av fastighetsägare, där skötsel lämpar sig 
för samfällighetsföreningen. !

Planförslaget avser att genomföra det vinnande förslaget i arkitekttävlingen om 
Vallastadens utformning – Tegar. Ambitionen är att få till en mycket varierad och 
mer kompakt bebyggelse där de egna fastigheterna är mindre och där man istället 
har tillgång till gemensamma utrymmen. En bärande tanke i utbyggnadsplanerna 
för Vallastaden är därför att det i bebyggelsekvarteren ska skapas gemensamma 
byggnader och markområden i form av ett felleshus med tillhörande växthus som 
ska skötas och disponeras av de ingående fastigheterna. Dessa områden och 
byggnader regleras i form av gemensamhetsanläggningar och förvaltningen 
kommer lämpligen att ske genom en samfällighetsförening där kvarterets 
fastigheter är delägare (Planbeskrivning 2013:15). !

Samfällighetsföreningar i sig tycks innebära att de boende inom kvarteren blir 
mer engagerade. De boende blir därmed delaktiga i dialogen om både skötsel 
och utformning inom varje kvarter, vilket leder till att medbestämmandet ökar 
för de boende. Utformningen av de gemensamma funktionerna är alltså tänkta 
att bestå av ”felleshus” med sittplatser, odlingsytor och möjlighet för lek. 
Kvarterets gemensamma behov uttrycks i beskrivningen av de gemensamma 
funktionerna i varje kvarter. !

Den varierade bostadsbebyggelse som planeras kommer att få relativt små egna 
trädgårdar/gårdar. Istället ska fastigheternas behov av utemiljö kompletteras av 
det gemensamma växthus med tillhörande friyta som planeras i varje kvarter. 
Samtliga fastigheter, med undantag för teknikfastigheter samt fastighet för 
skoländamål och parkering i kvarter K, får anses ha nytta av att ha tillgång till de 
funktioner som finns i det gemensamma felleshuset (Planbeskrivning 2013:17). 
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!
De gemensamma utrymmena ska bli en tillgång för de boende, där deras behov 
står i centrum. De gemensamma utrymmena ska främst användas av de boende i 
kvarteret, i form av lekmöjligheter och en samlingsplats. Gemensam som 
nyckelord, uttrycks även i form av gemensamma friytor. Friytor inom varje 
kvarter möjliggör aktiviteter. Dessa gemensamma friytor ger en plats där barn 
kan leka. Det uttrycks att avståndet till lekmöjligheter är mindre inom kvarteret 
och stort till den stora lekplatsen. !

Vad gäller lek finns Lill-Vallas stora och innehållsrika lekplats i närheten, men 
ändå på något för stort avstånd för att kunna användas till vardags, framför allt 
av mindre barn. Vallastaden utformas därför så att det inom varje kvarter finns en 
mindre gemensam plats för lek för de minsta barnen. Detta kompletteras med en 
något större allmän lekplats. Denna ges ett innehåll för en bred målgrupp så att 
barn i alla åldrar kan ha glädje av utrustningen (Kvalitetsprogram 2013:12). !

Avståndet till lek blir därmed en avgörande faktor för användningen och 
möjligheten att tillfredsställa behovet av lek. De gemensamma friytorna tycks 
vara till för barns användande som lek inom varje kvarter, där barnens 
användande av gemensamma friytor står i fokus. För infrastrukturen är det 
gemensamma parkeringsanläggningar och gemensamhetsanläggningar som 
uttrycks. Det är gemensamhetsanläggningen i varje kvarter som ska fungera 
som den bärande delen i den tekniska infrastrukturen av både ledningar, 
dagvatten och värme.  !

I respektive kvarter har reservat för gemensamhetsanläggningar avseende 
dagvattenanläggningar och kommunikationsytor lagts ut. Det innebär att även 
gränderna och öppna ränndalar/dagvattenledningar som går genom kvarteren 
kommer att förvaltas gemensamt av fastigheterna i kvarteret men här har det inte 
bedömts att det finns något behov av att införa fastighetsindelningsbestämmelser, 
utan det regleras bara i planen genom de vanliga bestämmelserna om 
markreservat ”g” (Planbeskrivning 2013:15). !

Gemensamhetsanläggningar syftar till att sköta de infrastrukturella frågorna i 
området. Därmed fungerar gemensamhetsanläggningar som en del för varje 
kvarter, som syftar till att tillfredsställa varje kvarters behov. De gemensamma 
funktionerna inom kvarteret uttrycks i ett socialt sammanhang, där dessa 
gemensamma funktioner ger en mötesplats för de boende i kvarteret. Det 
uttrycks i form av positiva effekter av sociala kontakter och möten mellan de 
boende i kvarteret. Det uttrycks bidra till att stärka det sociala nätverket i 
området och öka kontakten mellan grannar i kvarteret. !
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En ordnad gemensam ”mötesplats” som felleshuset med tillhörande växthus 
utgör bedöms också ge positiva effekter i form av ökade sociala kontakter och 
möten mellan de boende i kvarteret. De fastigheter som eventuellt kommer att 
avstyckas för centrumändamål/lokaler kan komma att ha ett mer begränsat behov 
av att delta i en gemensamhetsanläggning för felleshus med tillhörande 
anläggningar än en ren bostadsfastighet (Planbeskrivning 2013:17). !

Storleken av fastigheterna och de små kvarterens gemensamma utrymmen är 
den bärande idén som också ger uttryck för sociala effekter i form av ökad 
trygghet och minskad anonymiteten mellan grannar. !

Små fastigheter och bostadshus med måttligt antal lägenheter minskar 
anonymiteten mellan grannar och ökar tryggheten. Ett karaktärsskapande inslag i 
Vallastaden är att alla kvarter har en gemensam byggnad med tillhörande 
utemiljö, som utgör en samfälld tillgång utöver varje fastighets egen privata del. 
Dessa så kallade ”felleshus” utformas med en uppvärmd del innesluten i ett 
ouppvärmt klimatskal/växthus. Felleshuset kan med fördel utformas som ett 
experimentellt smycke för kvarteret. Huset kan inrymma nyttigheter som 
sophantering, verkstad och gästlägenhet i kombination med exempelvis festlokal 
och plats för odling. I felleshusets växthusdel finns en möjlighet för lek och 
vistelse i en intim och trygg miljö som också tillgodoser de allra minsta 
invånarnas fritidsbehov (Kvalitetsprogram 2013:11). !

Sammantaget är det den fysiska utformningen, i form av densitet av bebyggelse 
och gemensamma funktioner som syftar till att uppnå sociala effekter och 
tillfredsställa behov för boende i området. Det är därmed den fysiska 
utformningen som ska bidra till att de sociala effekterna i området ska uppnås.  !
Sammanfattningsvis tycks det vara så att behov i form av gemensamma ytor, 
utrymmen och anläggningar blir angelägna i planförslaget. Där gemensamma 
utrymmen, som funktionell enhet, främst syftar till att tillfredsställa barnens 
behov av lek. Eftersom barnen står i fokus när det gäller gemensamma friytor, 
tycks boendemiljön främst främja barnfamiljer. Den funktionella enheten av 
gemensamma utrymmen och densiteten av bebyggelsen, ger även att det ska ge 
upphov till sociala effekter mellan grannar, i form av kontakter, sociala nätverk 
och minskad anonymitet. !

5.3 PARK  
Anledningen till att nyckelordet park används, är för att parker är en del av 
grannskapstanken. Park gav träffar på både utformningsnivå och idénivå, men 
verkar vara mest frekvent på utformningsnivå där parkers utformning och 
innehåll beskrivs mer detaljerat. Park uttrycks som en funktion i området som 
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både används för vistelse för skolverksamhet och användning för hela området. 
Park uttrycks vara en plats för lugn och ro, men även för aktivitet.  !

I det vinnande tävlingsförslaget finns en tydlig idé om att skapa Vallaparken – 
Linköpings västra stadspark. Dess styrka blir att den kopplas både till den 
omgivande staden och till Vallaskogens gröna korridor. Vid Kunskapslänken 
möter staden det stora parkområdet. Direkt mot gatan kan offentliga paviljonger 
placeras. De kan vara t.ex. öppna föreläsningssalar och blomstercaféer för att 
invånarna ska lockas in i parken. Även en förskola placeras i parkområdet vid 
infarten till friidrottsarenan. Genom parken ordnas stråk som kan leda besökarna 
vidare mot Friluftsmuseet Gamla Linköping och Vallaskogen (Planbeskrivning 
2013:8). !

Parker syftar därmed till att fylla en funktion i området för att koppla samman 
stad och natur. Park ska ge området en funktion som binder stadsdelarna 
samman och bli en plats för aktivitet och kommunikationsväg till andra platser. 
Parkmiljön är en del av stadsdelens innehåll, vilket är en av idéerna i det 
vinnande tävlingsförslaget ”Teger”. Parker uttrycks skapa en variation och en 
speciell karaktär. Parken i södra delen bör även kopplas ihop till kommersiella 
verksamheter i form av handel. Utformningen av parker blir en viktig del på 
utformningsnivå, där ljusbelysning, redskap för lek och parkmöbler ges som 
förslag, allt för att sätta en egen prägel på parker.  !

Den exakta utformningen av parken får studeras i egen ordning. Parken föreslås i 
tävlingsförslaget få en jordbrukshistorisk prägel som kan utveckla det historiska 
temat i Friluftsmuseet Gamla Linköping. Ambitionen är samtidigt att skapa ett 
antal olika zoner och karaktärsområden för att åstadkomma en flerfunktionell 
park som kan passa så många olika behov som möjligt. För att ge en ”ledning” in 
till parken bör karaktärsväxter från parken få vandra ut i gatustråk, t.ex. i form av 
körsbärsträd som leder till körsbärslunden (Planbeskrivning 2013:8). !

Parker syftar därmed till att skapa ett grönt stråk för stadsdelen, men även för att 
knyta samman hela området. Varje park ska skapa sin egen identitet för att det 
ska bli en variation på parkerna. Även parkernas utformning i förhållande till 
funktion blir viktig för behovet. Parker uttrycks i utformningen i förhållande till 
att sociala aspekter tas upp på samtliga nivåer. Utformningen ska ge upphov till 
sociala effekter, i form av en trygg, levande och rolig stad. På idénivå ges även 
riktlinjer om att parker bör skötas av intressegrupper. !

Utformningen av gator, torg, parker, byggnader och gårdar medverkar 
tillsammans för en levande, trygg och rolig stad där människans behov och 
välbefinnande står i centrum. Struktur, byggnader och gårdar samt utformning av 
offentliga platser utformas därför medvetet för att uppmuntra till möten, vistelse 
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och användning för många olika människor. Stadsdelen ger förutsättningar för en 
social integration på olika nivåer – på stadsdelsnivå, på kvartersnivå och inom 
den egna bostadsenheten (Kvalitetsprogram 2013:4). !

Parkers utformning utgör en del i att nå de sociala effekterna. Parker syftar till 
att öka tillgängligheten för vistelse i utemiljöer. Parken som fysisk 
sammansättning syftar till att ge upphov till sociala effekter och även en önskan 
att få människor att bli involverad i skötsel av parker.  !
Sammanfattningsvis tycks det vara så att park som nyckelord blir en av de 
bärande idéerna i planförslaget. Parker ska fungera som funktionell enhet, där 
vistelse och möten kan ske, där parker även sammanlänkar olika delar i 
stadsdelen samt närliggande områden. !

5.4 SERVICE 
Service som nyckelbegrepp gav i dokumentsökningen ett färre antal träffar som 
enbart förekom i planbeskrivningen och i idéprogrammet. Däremot saknades det 
i kvalitetsprogrammet. Nyckelordet service uttrycks främst som ett element i 
stadsdelen, där serviceutbudet uttrycks som en del i Vallastaden.  !

Längs boulevarderna samt i gathörnen längs bäcken, ska bottenvåningarna 
förberedas för att på sikt kunna inrymma verksamhetslokaler. Här får alla som 
bygger staden ett ansvar att ge förutsättningar för framtiden. Syftet är inte att 
Vallastaden omedelbart ska kunna bära ett brett serviceutbud eller inrymma 
många arbetsplatser, utan att ge långsiktiga förutsättningar för ett successivt ökat 
stadsliv (Planbeskrivning 2013:7). !

Serviceutbudet kopplas därmed ihop med stadsliv, där servicefunktioner kan 
förekomma i form av uteserveringar och kiosker. Därmed syftar service till ett 
successivt ökat stadsliv i området. Service förkommer också i förhållande till 
sociala aktiviteter. Service som element tillsammans med skolor, handel, kontor 
och kultur uttrycks fylla funktionen att utemiljön är befolkad dygnet runt. 
Service i bostäder ger även möjlighet till gemenskap vilket uttrycks i samband 
med bostäder för äldre.  !

Västra Valla utvecklas från att vara enbart ett universitetsområde för utbildning 
och forskning till att bli en blandad och levande stadsdel i Linköping. Utveckling 
av området sker i samarbete med Universitet. Här byggs bostäder av olika sorter, 
förskolor, skolor, kontor, service och handel, kultur och allt annat som gör 
området till en miljö som lever dygnet runt och alla dagar om året. Sammanband 
med dagens innerstad skapas i ett första skede med LinkLink, ett prioriterat 
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kollektivtrafikstråk. I området skapas mötesplatser och förutsättningar för 
lärande i alla former. Kontakten med centrala Linköping och Mjärdevi stärks 
(Idéprogrammet 2012:7). !

Service som nyckelord, syftar till att skapa sociala aktiviter, som tycks ge en 
ökad säkerhet och ett ökat stadsliv i området. Sammanfattningsvis tycks det 
vara så att service inte uttrycks ofta i dokumenten, men när det väl uttrycks görs 
det som ett element i stadsdelen som syftar till att tillfredsställa ett behov hos 
människorna i området kopplat till ett stadsliv.  !

5.5 CENTRUM 
Avsikten med att använda nyckelordet centrum i analysen är att få svar på hur 
viktig centrum är för det sociala behovet. Även centrumets placering är 
intressant. Anledningen till detta är att centrum är ett viktigt element i 
grannskapstanken. Centrum som nyckelbegrepp förekom i båda 
utformningsnivå och idénivå.  !
Centrum som nyckelbegrepp används i olika sammanhang och i olika 
a v s e e n d e n . P å u t f o r m n i n g s n i v å u t t r y c k s c e n t r u m s o m e n 
kommunikationsmöjlighet. Det som uttrycks är centrum i förhållande till 
placering, nämligen som ett miniresecentrum som ska placeras i anslutningen 
till det nya torget vid korsningen av Corson. !

En första etapp i kommunens koncept med högkvalitativ kollektivtrafik, ”tänk 
spår – kör buss”, byggs i Kunskapslänkens läge. Stråket trafikeras idag med buss 
bestående av både lokal tätortstrafik och regional expressbusstrafik. Stråket ska 
på sikt kunna vara möjligt att konverteras till någon form av spårburen 
kollektivtrafik. I anslutning till det nya torget vid korsningen med Corson (väster 
om planområdet) föreslås ett ”miniresecentrum” som ska vara ett exempel på 
framtidens hållplatser där hög kvalitet och senaste teknik står i fokus. Ytterligare 
en hållplats planeras strax öster om planområdet. Kollektivtrafikstråket gestaltas 
så att trafikslagets betydelse understryks. Kollektivtrafikens framkomlighet 
kommer prioriteras längs gatan, vilket innebär att kollektivtrafiken ska ha 
företräde och separeras från övrig trafik (Planbeskrivning 2013:10). !

Centrum betonas som en viktig del för att öka kollektivtrafiken inom området. 
Fokus är därmed att resande med kollektivtrafiken ska öka, där placering av 
centrum syftar till en ökat resande både till och från området. Centrumet har 
även en social betydelse. Det uttrycks i form av den livliga och aktiva 
stadsdelen med verksamheter, vilket ger aktiviter dygnet runt för att den ökade 
säkerheten ska uppnås i området. 
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Inom enskilda byggnader är en funktionsblandning också välgörande för den 
upplevda tryggheten. Även här är det nyttan av mänsklig närvaro under olika 
tider som är vinsten. Exempelvis kombineras relativt folktomma parkeringshus 
med verksamhetslokaler och bostäder kombineras med handel, kontor och annan 
centrumverksamhet. Ett upplyst fönster eller röster på håll är viktigt för 
trygghetskänslan (Kvalitetsprogram 2013:8). !

Därmed syftar centrumverksamheter till att bli ett avgörande element för att 
människor ska uppleva en säkerhet i området. Vistelsen av människor i området 
ska därmed öka känslan av trygghet. Centrum, som nyckelbegrepp, används 
även för att se planförslagets fokus och intentioner. Det som tas upp främst i 
dokumenten är möten, lärande, människors välbefinnande och behov av en 
levande och trygg stad. !

De krav och rekommendationer som redovisas i programmet kompletterar eller 
förtydligar gällande lagstiftning och regelverk. De syftar till att skapa en byggd 
miljö där människors behov och välbefinnande står i centrum samt till att ange 
hur stadsdelens utformning kan bidra till ett resurseffektivt samhälle 
(Kvalitetsprogram 2013:2). !

Ovanstående är en riktlinje för vad planförslaget vill uppnå och var fokus ska 
vara för det fortsatte planarbete. Riktlinjerna syftar därmed till att människan 
ska stå i fokus.  !
Sammanfattningsvis är nyckelbegreppet centrum, något som förekom i olika 
sammanhang och där det förekom var det främst i uttryck av 
centrumverksamheter för stadsdelen och kvarteren. !

5.6 GATU 

Gatu som nyckelord, används för att undersöka hur gatunätet är uppbyggt och 
vilken funktion det fyller i planförslaget. Anledningen till att använda 
nyckelordet är att gatunätet är ett viktigt element i grannskapstanken. Gatu, som 
nyckelord, förekommer endast på utformningsnivå.  !
Den fysiska strukturen blir relevant för nyckelordet, där gatustrukturen och dess 
utformning tas upp. Utformningen anges ske för tre olika typer av gator; 
boulevarder, cykelfartsgator och gångfartsområden. Alla trafikslag uttrycks vara 
tillåtna, förutom på gränderna där det endast är gångtrafik tillåten. Gatuhierarkin 
uttrycks där en tydlig gräns går mellan det privata och det offentliga, vilket är 
avsett att öka orienterbarheten inom området. 
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Gatunätet i planområdet kännetecknas av en tydlig hierarki bestående av tre 
huvudtyper av gator där alla trafikslag tillåts på alla gatutyper. De större gatorna 
utgörs av trädplanterade ”boulevarder”. Gatorna utformas för en hastighet på 30 
- 40 km/h. Längs boulevarderna byggs särskilda gång- och cykelbanor. 
(Planbeskrivning 2013:9). !
Gatunätet är hierarkiskt uppbyggt med tydliga gränser mellan privat och 
offentligt. Det bör underlätta orienterbarheten i området (Planbeskrivning 
2013:7).  !

Gatunätet är uppbyggt med syftet att tillfredsställa kommunikationen i området. 
Nyckelordet syftar därmed till att det inom området är säkerheten som är viktig, 
där trafiken ska ske långsamt och där biltrafiken får samsas med både gång- och 
cykeltrafik. Gatunätet syftar i första hand till att användas av cyklister och 
fotgängare. Därmed blir bilen underordnad övriga trafiken även om biltrafik får 
ske på de tre huvudtyperna. Gatunätet syftar även till att skapa en gräns mellan 
det privata och det offentliga. Gatumiljön i form av kvartersgator tas upp på 
utformningsnivå, där kvartersgators uttrycks vara en plats för vistelse och inte 
en trafikmiljö. !

Inom stadsdelens kvarter finns kvartersgator i form av gränder. Dessa utformas 
med målsättningen att bli vistelserum, för promenader, lek och uppehåll, istället 
för trafikmiljöer. Gränderna skiftar karaktär, utformning och bredd från mindre 
platsbildningar till smala gångpassager. Oavsett vem som ansvarar för 
gatumiljön är småskaligheten och fotgängarperspektivet utgångspunkten 
(Kvalitetsprogram 2013:17). !

Det uttrycks att småskaligheten förväntas öka användandet av gatorna och att 
behovet hos fotgängare ska tillfredsställas. Den småskaliga bebyggelsen syftar 
därmed till att styra gaturummet snarare än omvänt. Nyckelordet förkommer 
även i samband med utformning av gaturummen, där både växtlighet, 
ljussättning och möbler framhävs som viktiga element i gaturummen. Det 
uttrycks i form av en intim känsla i området och att gaturummet blir en tydlig 
del i området. !

Den minsta gatutypen utformas som mjuktrafikrum och där trafiken sker på 
fotgängarnas villkor, s.k. gångfartsområden där målhastigheten är ca. 5-7 km/h. 
För att skapa intima gaturum har tomterna längs gatan smala förgårdar där det är 
möjligt att ordna mindre planteringar, blommor i kruka eller ställa ut en bänk 
(Planbeskrivning 2013:9). !

Gaturummet syftar till att skapa egen karaktär i området. Gaturummet syftar 
därmed till att skapa ett området där människor trivs och där aktivitet kan ske. 
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Det är snarare människan i form av fotgängare och cyklister som framhävs än 
bilismen i området. Det som framhävs är gång- och cykeltrafiken i området, där 
det skapas en tillgänglighet i området. Det uttrycks att cykel- och gångtrafik tar 
upp liten plats, som ger ett upphov till ett tätare stadsliv, där möten och lokal 
handel kan ske. !

En hög andel gång- och cykeltrafik ökar underlaget och benägenheten att stanna 
upp och bidra till lokal handel. Att cyklister och fotgängare dessutom tar liten 
plats i gaturummen underlättar ett tätare stadsliv. Det är också lättare att hälsa på 
en cyklist än en bilist (Kvalitetsprogram 2013:18). !

De små gaturummen blir en viktigt del i området för att uppnå social betydelse 
och ett rikt stadsliv. Det är därmed dimensionen av gaturummen som syftar till 
att stadsliv skapas. Gatorna uttrycks även ge en hög igenkänningsfaktor och 
bidra till att hålla samman de offentliga miljöerna. !

Gatorna i Vallastaden utformas med generalitet som ger området en 
grundläggande hög igenkänningsfaktor som bidrar till att hålla samman de 
offentliga miljöerna trots en brokighet i den bebyggelse som avgränsar och ramar 
in gaturummen. En överskådlig och enkel utformning kryddas med exklusivare 
inslag vid viktiga knutpunkter och torg. Torg och platsbildningar och parkmiljöer 
tillåts här ha sin egen estetiska identitet och särprägel. Sådana miljöer utformas 
för att uppmuntra till lek, skratt och vistelse för både ung och gammal 
(Kvalitetsprogram 2013:16). !

Gatorna blir därmed ett element i området som ska underlätta för människor att 
känna igen sig, trots den varierade miljön. Det syftar till att hålla samman de 
offentliga miljöerna, som uppmuntras med social vistelse för både unga och 
gamla. Gatorna blir därmed ett element som ska bidra till att ett levande 
område, där människor rör sig. Gatu förekommer även som idé i det vinnande 
planförslaget där gatustråk nämns i förhållande till den traditionella 
rutnätsstaden, där gatustråket uttrycks som en plats som ska vara befolkad.  !

Det vinnande tävlingsförslaget – Tegar – har en ambition om att skapa en syntes 
av den traditionella rutnätsstadens orienterbarhet och mångfald av lokaler längs 
befolkade gatustråk och grannskapsplaneringens tankar om lokala socialt 
hållbara enheter med barnens behov i fokus (Planbeskrivning 2013:5). !

Gatornas syfte är att de ska vara befolkade. Grannskapsplanering lyfts fram som 
ett element tillsammans med gatunätet, där grannskapsplaneringen syftar till 
lokala socialt hållbara enheter för främst barnen. Därmed  syftar planförslaget 
till att grannskapsplaneringens sociala idéer ska finnas i området. 
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Sammanfattningsvis kan nyckelordet gatu symbolisera en bred företeelse i 
dokumenten, men där gatunätet främst beskrivs. Det är också tydligt att det är 
trivsel och säkerhet hos människor som betonas, där cykeln och fotgängaren står 
i fokus.  !!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

I uppsatsen har en studie gjorts med syftet att undersöka vad grannskapsidén 
innebär i dagens fysiska planering. Den tidigare forskningen visar att 
grannskapet ofta kopplades samman med en sociologisk motivering, där 
grannskapsidén utgjorde en del av både grannskapsplaneringen och 
grannskapsarbetet. Den fysiska utformningen i det empiriska materialet 
fokuserar på de sociala aspekterna. En diskussion kan därför föras om hur 
grannskapsidén behandlas i det empiriska materialet. !
Analysen visar att det är de sociala idéerna som varit i fokus, där den fysiska 
strukturen, bl.a. genom gemensamma utrymmen och funktioner, ska ge upphov 
till sociala effekter som möten, sociala kontakter, minskad anonymitet, aktivitet 
och sociala nätverk. Analysen visar vidare att de gemensamma funktionerna 
syftar till att boende ska vara delaktiga i området och vara medbestämmande.  !
De sociala aspekterna i analysen av det empiriska materialet kan därmed 
jämföras med Franzén och Sandstedts (1981) resonemang om grannskapet som 
ideal på 1940-talet och 1970-talet. När grannskapets tankar formulerades på 
1940-talet, byggde det på Segerstedts tankar om massamhället och 
gruppsamhället, där gruppsamhället i motsats till massamhället, skulle ge 
upphov till att en demokratisk människa skapades (Franzén & Sandstedt 1981). !
När grannskapsplaneringen först formulerades av arkitekter på 1940-talet, var 
syftet att grannskapsplanering skulle främja gruppsamhället och demokratin. 
Franzén och Sandstedt  (1981) menar att grannskapet som ideal på 1940-talet 
var en motbild till storstaden med diktatur och massamhället. När det däremot 
gäller 1970-talet, menar Franzén och Sandstedt, att grannskapet som ideal 
byggde på motbilden av förortsbyggandet som förknippades med isolering och 
passivitet. Utifrån Franzén och Sandstedts (1981) resonemang står grannskapets 
ideal på 1940-talet för demokrati och gruppsamhälle, medan det på 1970-talet 
står för aktivitet och gemenskap. !
Även om det empiriska materialet inte uttrycker begreppen demokrati och 
gemenskap utan snarare delaktighet, möten och sociala nätverk, kan det 
empiriska materialet visa på influenser från de sociala idéer som fanns både i 
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1970-talets och 1940-talets grannskapsideal, även om de inte helt stämmer 
överens.  !
Stadsdel används som begrepp i det analytiska materialet. Tunström (2009), 
menar att stadsidealet är aktuellt i dagens planering, där stadsdel och stadsliv är 
något som man vill uppnå i nybyggda områden. Tunström (2009) menar att man 
använder sig av begreppet stadsdel för att visa att det är en del av staden och 
inte ett bostadsområde som är en funktionsseparerad miljö i staden. Därmed 
visar det empiriska materialet på att man vill uppnå en stadsdel och inte ett 
bostadsområde.  !
I analysen lyfts begrepp som stadsliv, kvarter, boulevard, mötesplats och park 
fram, där mötesplatser och kontakter ska främjas, där de offentliga miljöerna 
ska befolkas och ge stadsdelen en levande karaktär. Det kan kopplas samman 
med Tunströms (2009) resonemang om dagens planeringsideal. Tunström menar 
att dagens stadsideal pekar på begrepp som gata, torg, plats, park, mötesplats, 
kvarter, stadsdel, esplanad och boulevard som ett sätt att läka den modernistiska 
staden och för att återskapa den traditionella staden. Enligt Tunström (2009) vill 
stadsidealet uppnå möten i vardagen. Därmed visar det empiriska materialet 
tendenser på att stadsidealet framhävs. !
Utifrån diskussionen om stadsideal och grannskapsideal, kan det empiriska 
materialet visa liknande begrepp för den sociala formulering som det uttrycktes 
i grannskapsidealet på 1940-talet och 1970-talet, men där begreppen snarare är 
möten, mötesplatser och sociala nätverk och kontakter än gemenskap, 
gruppsamhälle och demokrati. Det resonemanget får stöd av Tunström (2009) 
som menar att det inte tydligt talas om gemenskap i nybyggda områden. Där är 
det snarare begrepp som möten, mötesplatser och stadsliv som har liknande 
funktioner.  !
Tunström (2009) menar att vi inte talar om grannskapsideal i dagens nybyggda 
områden utan om stadsidealet. I likhet med Tunström diskuterar Olsson (1991) 
planeringen idag. Det som Olsson menar med dagens nybyggda områden är att 
det mer är stadslivet som framhävs än grannskapets lugn. Olsson menar att 
utvecklingen i samhället, där den privata sfären utvecklats, har gjort att 
människor inte i samma utsträckning är i behov av grannar (Olsson 1991). 
Därmed visar det empiriska materialet att de sociala idéerna snarare är hämtade 
från stadsidealet än grannskapsidealet. Anledningen kan vara den 
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samhällsutveckling som skett från 1940-talet till idag och som gjort att 
grannskapsidealet förändrats och nu liknas med stadsidealet i fysisk planering.  !
I det empiriska materialet uttrycks den fysiska utformningen med småsaklighet, 
små gaturum och med små kvarter. Olika utspridda element i området ska syfta 
till att bygga samman stadsdelen och föra samman människor. Varje kvarter ska 
tillfredsställa behov hos de boende och de gemensamma funktionerna syftar till 
att skapa mötesplatser. Den fysiska strukturen ska inte avgränsa människor utan 
snarare öppnas upp för att människor ska kunna mötas.  !
Enligt Franzén och Sandstedt (1981) utgjordes grannskapsplanering i Sverige på 
1940-talet av gemensamma anläggningar i form av community centers dvs. 
grannskapscentrum och en samlad plats för socialt liv. Nylander (2013) menar 
att det är grannskapsenheten som förespråkats i grannskapsplanering på 1940-
talet, där grannskapsenheten skulle ha ett eget utbud med affärer, möteslokaler, 
social service, kultur och nöjen. Men efter 1940-talet, fortsatte 
grannskapsplanering och blev allt mer praktisk. Enligt Olsson (1991) är 
skillnaden mellan 1940-talets och 1960-talets utbyggnad den stora 
skalförskjutningen och att de sociala idéerna knappt fanns med i 
grannskapsdiskussionen på 1960-talet.  !
Det som det empiriska materialet visar är att 1940-talet grannskapsplanering 
framhävs framför 1960-talet grannskapsplanering. Men även om det empiriska 
materialet har uttryckt en mindre skala och tätare bebyggelsestruktur kan inte 
utformningens ställas helt lik 1940-talet grannskapsplanering. Snarare visar det 
empiriska materialet en fysisk utformning med olika element som är utspridda 
och som ska föra människor tillsammans. Därmed visar det empiriska materialet 
att den fysiska utformningen skiljer sig från grannskapsplaneringens fysiska 
utformning, men att liknande funktioner förekommer med samma sociala 
motivering med att människor ska mötas. !
Avslutningsvis kan slutsatser dras om vad grannskapsidéer innebär i det 
empiriska materialet. Materialet uttrycker grannskapsplaneringens tankar med 
sociala hållbara enheter, vilket talar för att grannskapsplaneringens sociala 
tankar ska främjas med liknande sociala motiveringar som grannskapsidealet på 
1940-talet och 1970-talet. Det empiriska materialet kopplas dock även samman 
med stadsidealet. Där är det dock inte längre 1940-talets och 1970-talets 
begrepp om grannskapet som är aktuella, utan snarare stadsidealet som begrepp 
som framhävs.  
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Det empiriska materialet visar även på tendenser att grannskapsplaneringens 
utformning har förändrats, där den fysiska utformningen mer liknar 1940-talets 
grannskapsplanering med en småsaklighet snarare än 1960-talets storskalighet. 
Utifrån det kan slutsatsen dras att det empiriska materialet skiljer sig från hur 
grannskapsplaneringen tillämpats i Sverige, där skola, affärer, mötesplatser, 
gemensamhetsfunktioner och parker skulle ligga centralt i området. I det 
avseende visar det empiriska materialet att elementen är uppdelade för att 
människor ska kunna mötas oftare än om elementen skulle ligga centralt och 
inom området. Därmed kan slutsatsen dras att grannskapsidén av fysisk 
utformning inte helt stämmer överens med de tidigare idéerna om 
grannskapsplanering, men att det finns starka influenser av dem.  !
Undersökningen visar att det behövs vidare forskning inom området för 
grannskapsidéer i dagens fysisk planering. För vidare forskning, bör det 
undersökas noggrannare om min undersökning av fallstudien liknar andra 
planeringsprojekt i Sverige för att se vad grannskapsidén innebär idag.  !!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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