


Förord
Det här examensarbetet utgör slutarbetet i mina studier på programmet 
för fysisk planering på Blekinge tekniska högskola i Karlskrona. 
Programmet är ett masterprogram på 300 hp och leder till en Master of 
Science i fysisk planering. Examensarbetet påbörjades under februari 
2010 och slutpresenterades i augusti samma år. Huvudhandledare för 
arbetet har varit Claes-Åke Kindlund och biträdande handledare har varit 
Anders Törnqvist. Jag vill tacka dessa för synpunkter och vägledning. 
Tack även till Agneta Sundberg, som tillsammans med Claes-Åke, gav 
mig möjligheten att under våren 2010 vara med på Stadsbyggnads-
dagarna, där föreläsningar med anknytning till mitt ämne hölls. 

Jag vill även tacka Jörgen Haslum på Linköpings kommun som fungerat 
som kontakt samt handledare från Linköpings kommun. Ett tack även till 
Linköpings kommun som tillhandahöll kartor samt underlagsmaterial. 
Vidare vill jag tacka Medborgarkontoret i Skäggetorp och Skäggetorps 
bibliotek för att jag fått ha en enkät liggandes där för deras besökare att 
besvara. Det samma gäller för Skäggetorps servicehus och Skäggetorps-
skolan som låtit mig dela ut ovan nämnda enkät till elever respektive 
boende på servicehuset. Självklart vill jag även tacka de boende i stads-
delen som tagit sig tid att besvara enkäten samt mina intervjuer.

Till sist vill jag tacka Nader Ghaemi, stadsdelsutvecklare i Skäggetorp, 
Ann-Kristin Rasmusson, stadsdelsutvecklare i Ryd, Malena Storm, 
verksamhetschef för arbetskooperativet Koops samt Göran Andersson, 
ansvarig för Skäggetorps-projektet på Linköpings kommun som ställt upp 
för intervjuer som lett till att mitt arbete gått framåt.

Tack!

David Engström
Linköping, augusti 2010
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SAMMANFATTNING
Stadsdelen Skäggetorp är en förort cirka 4 kilometer från 
Linköpings centrum som uppfördes under miljonprogrammet det 
vill säga mellan 1965-74. Under dessa tio år uppfördes drygt en 
miljon bostäder i Sverige med avsikten att bygga bort den bostads-
brist och trångboddhet som då rådde. Efteråt har byggandet och 
stadsdelarna från epoken kommit att kritiserats hårt för att bland 
annat ha monotona och torftiga miljöer. Utemiljöerna var något 
som allt som oftast blev eftersatt vid byggandet på grund av att det 
rationaliserades och serietillverkning skedde. Förorterna från 
miljonprogrammet har även kritiserats på grund av den 
segregering som allt som oftast skett i dessa stadsdelar. Även 
Skäggetorp har fått denna kritik mot sig samt tilldelats ett rykte om 
att vara ett mindre attraktivt bostadsområde i Linköping. Flertalet 
av stadsdelsdelens invånare har pekat på detta som ett problem 
samt att stadsdelen har sämre rykte än förtjänat. Stadsdelens 
dåliga rykte har medfört att få besöker stadsdelen vilket ytterligare 
förstärker segregationen. 

Det här examensarbetets primära syfte har varit att skapa ett 
attraktivt stråk ned mot stadsdelen från de omkringliggande 
stadsdelarna och på så sätt integrera Skäggetorp med dessa. 
Stadsdelen ligger idag som en egen bostadsenklav eftersom att den 
är omgiven av större grönytor samt infrastruktur. Bebyggelsen i 
stadsdelen angränsar därmed inte direkt till någon av de 
omkringliggande stadsdelarna. För att integrera stadsdelen har 
möjligheten att skapa funktioner som har potential att attrahera 
besökare från andra stadsdelar varit viktig. För att skapa ett attrak-
tivt samt väl använt stråk ned mot Skäggetorp har en Space syntax-
analys utförts. Analysen innebär att stadens gatustruktur inventerats 
och analyserats genom att räkna ut integrationen på de olika sikt-
linjerna i stadens gatustruktur. Analysen menar att siktlinjer med 
höga integrationsvärden kommer att användas för förflyttningar 
inom staden. För att underlätta för att få besökare att dra sig ned 
mot Skäggetorp har det därför varit viktigt att skapa ett högt 
integrerat stråk ned mot stadsdelen, då detta har potential att 

användas i en större utsträckning. 

Målsättningen med examensarbetet har även varit att skapa 
förutsättningar för stadsdelens invånare att göra boendekarriär 
inom den egna stadsdelen då ett problem har varit att flertalet av de 
som har råd att flytta från stadsdelen även har gjort det. På så sätt 
skapas även förutsättningar för en integration mella olika socio-
ekonomiska klasser. Ett stort problem för stadsdelen är den höga 
arbetslösheten vilket innebär att flertalet inte har råd med annat 
boende. Genom att dessa ser att invånare från Skäggetorp väljer att 
bo kvar trots att de har möjlighet att flytta från stadsdelen kan deras 
syn på stadsdelens attraktivitet öka. Det här innebär att känslan 
av att de enbart bor där eftersom att de inte har råd att flytta kan 
minska. 

Vid utformningen av planförslaget har, förutom den Space syntax-
analys som utförts, intervjuer och enkäter med de boende samt 
personer involverade i stadsdelsutvecklingsprojekt i 
området legat till grund för att få en bild av vad invånarna vill 
med sitt bostadsområde samt vad som fungerat i liknande bostads-
områden.

Förhoppningen är att detta examensarbete kan ligga till grund för 
ett förändringsarbete som syftar till att integrera Skäggetorp med 
den övriga staden och därmed bidra till att förbättra stadsdelens 
rykte. 
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Inledning
1. INLEDNING

1.1 Bakgrund
Stadsdelen Skäggetorp i Linköpings kommun är en förort belägen 
cirka 4 kilometer från Linköpings centrum. Stadsdelen är ett av de 
områden i Linköping som byggdes under miljonprogramstiden det 
vill säga mellan 1965-75 (Linköpings kommun 2006, s.9). 
Miljonprogrammet innebar ett industriellt seriebyggande vilket 
ledde till att stora delar av miljonprogramsområden ser likadana 
ut eftersom variation i byggnadernas arkitektoniska utformning 
saknas. Målet med miljonprogrammet var att bygga en miljon nya 
bostäder (Boverket 2008a, s.16). Den stora mängd bostäder som 
planerades och sedan byggdes under miljonprogrammet hade som 
mål att bidra till att bygga bort bostadsbristen samt minska den
trångboddhet som då rådde. 

De nya områdena kritiserades för att ha en omänsklig miljö samt 
för att vara tomma, anonyma och opersonliga storskaliga områden 
vilket ofta anses vara obekant och främmande (Ericsson, Molina & 
Ristilammi 2000, s.79). Den standardisering som skedde i 
produktionen av byggnaderna har lett till att områdena ofta 
uppfattas som enformiga. 

1.2 Problemformulering

Sociala problem och arbetslöshet
Likt många andra bostadsområden från miljonprogrammet 
finns i Skäggetorp sociala problem. Skäggetorp är den stadsdel 
i Linköping med högst andel arbetslöshet samt med invånare i 
program med aktivitetsstöd. Andelen arbetslösa är idag åtta procent 
jämfört med 3,5 procent i Linköpings tätort (Linköpings kommun 
2009b). Andelen arbetslösa samt invånare i program med 
aktivitetsstöd är 14,3 procent. I Linköpings tätort ligger samma 
siffra på 4,7 procent. Det är därför viktigt att arbeta för att skapa 
arbetstillfällen i stadsdelen. Tillsammans med att stadsdelen 
ligger som en egen bostadsenklav innebär det att Skäggetorp är en

segregerad stadsdel. Det förstärks av att det finns få anledningar att 
besöka stadsdelen.

Stadsdelens isolering
Anledningen till att stadsdelen ligger som en egen 
bostadsenklav är att stadsdelen omgärdas av olika barriärer i alla 
väderstrecken. Barriärena gör det svårt att ta sig till stadsdelen. Det 
finns ett antal gång- och cykelvägar till stadsdelen men dessa går 
oftast utmed större trafikleder vilket minskar deras attraktivitet. 
Från gång- och cykelvägarna är det dessutom inget som lockar 
trafikanter vidare ner till Skäggetorp vilket medför att 
majoriteten av dem som tar sig vidare till Skäggetorp även har 
något ärende i stadsdelen. De södra delarna av Skäggetorp består 
idag av en större oexploaterad grönyta vilket gör att området 
ytterligare förstärks som en egen enklav. Ett annat stort problem 
för området, som hör samman med att det ligger vid ett antal 
barriärer i form av trafikleder, är att områdena utmed dessa blir 
bullerstörda.  

Fig 1-1. Skäggetorp behöver kopplas ihop med omkringliggande 
stadsdelar. På kartan har barriärer intill området markerats.
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Handelns utveckling
Skäggetorps centrum har idag ett stort utbud av affärer och service. 
Trots det är majoriteten av besökarna i köpcentrumet boendes i 
stadsdelen. En anledning till detta är att Tornby köpcentrum som 
ligger alldeles intill i stort sett har samma utbud som Skäggetorps 
centrum och dessutom har ett utbud som inte går att finna i 
Skäggetorps centrum. Det här gör det mer attraktivt eftersom 
flertalet besökare då kan göra fler ärenden samtidigt. Den fysiska 
utformningen mot Tornby köpcentrum medför dessutom att 
avståndet dit upplevs som långt eftersom det är svårt att ta sig 
mellan de olika områdena. Närheten till Tornby blir då snarare en 
nackdel istället för en fördel. Det upplevda avståndet mellan dessa 
centrum skulle därför behöva minskas för att locka besökare till 
Tornby köpcentrum vidare till Skäggetorps centrum.

Götalandsbanan
Järnvägen söder om Skäggetorp, Götalandsbanan, kommer att 
byggas ut. Exakt vilken dragning som det kommer bli är dock inte 
helt bestämt. Planeringen för Götalandsbanan innebär att 
järn-vägen kommer att utökas med två spår och därmed bli 25-30 
meter (Banverket 2006, s.108ff). Examensarbetet kommer att utgå 
från att antingen utredningsalternativ blå b eller c eller 
utredningsalternativ röd e kommer att genomföras (se Fig 1-3 
s.11). De alternativ som finns för Götalandsbanan är antingen att 
det dras parallellt med den befintliga järnvägen alternativt att det 
dras norr om Malmslätt längs med E4an. Planeringen för Göta-
landsbanan innebär problem för en exploatering i Skäggetorp efter-
som en redan stark bullerkälla förstärks. Det innebär att svårigheter 
att skapa lägenheter som klarar av bullernormerna kan finnas. Den 
del av Skäggetorp som ligger norr om den planerade utbyggnaden 
av Götalandsbanan knyter an till de kringliggande stadsdelarna 
med bostadsbebyggelse. Området knyter även an till Rydskogen 
som är ett populärt rekreationsområde i staden. De här faktorerna 
gör området lämpligt till att utforma för att locka ner besökare mot 
Skäggetorp. Planeringen av Götalandsbanan innebär en ökning av 
barriäreffekten vilket försvårar eventuell exploatering. 

1.3 Syfte
Syftet med det här examensarbetet är att ge förslag till 
förbättringar av den fysiska miljön och strukturen i stadsdelen 
Skäggetorp i Linköping. Arbetet syftar till att ge förslag på hur en 
integrering kan skapas mellan Skäggetorp och resten av staden 
både bebyggelsemässigt och socioekonomiskt. Examensarbetet 
syftar med andra ord på att ge förslag på hur stadsdeln kan hänga 
samman med omkringliggande stadsdelar samt ge förslag på 
åtgärder i stadsdelen som kan bidra till att locka besökare från 
övriga staden till Skäggetorp.

1.4 Frågeställningar
Examensarbetet ämnar försöka besvara följande frågeställningar;
- Hur kan Skäggetorp kopplas samman med den övriga
 staden? Hur kan det ske genom förtätning? 
- Hur kan en integration av människor från olika 
 socioekonomiska klasser ske i stadsdelen? Vilka funktioner  
 kan bidra till det?

1.5 Metod
De olika metoder som använts är en inventering av området, en 
Space syntax-analys samt intervjuer och enkäter med invånare i 
Skäggetorp och tjänstemän på Linköpings kommun. Dessa 
metoder har sedan legat till grund för en SWOT-analys över 
området. En SWOT-analys pekar ut ett områdets styrkor, 
svagheter, möjligheter samt hot mot området. Dessutom har Jane 
Jacobs synsätt på staden prövats för att analysera utifall detta 
skulle kunna tänkas fungera.

Inventeringen har gjorts i två olika delar. Den första delen har 
syftat till få en bild över planomådet med dess styrkor och 
svagheter samt de karaktärsdrag som finns på platsen. Genom 
inventeringen har en bild över nulägessituationen i Skäggetorp 
skapats. Den andra delen har syftat till att identifiera möjliga 
lokaliseringspunkter för nyexploatering, åtgärder för att minska 
barriäreffekter samt identifiera platser där stråk kan utvecklas.
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Tillsammans med de utredningar, rapporter och planer som 
Linköpings kommun har gjort samt litteraturstudier av 
ämnesrelaterad litteratur har detta gett en tydlig uppfattning av 
planområdet med dess möjligheter och problem.

Space syntax-analysen har använts för att analysera det befintliga 
stadsrummet i Linköping. Analysen studerar de olika stads-
rummens integration i relation till varandra det vill säga 
förhållandet i gatustrukturen. Syftet med examensarbetet är att ge 
förslag på hur Skäggetorp kan integreras med övriga Linköping. 
Ett problem som konstaterats för Skäggetorp är att det inte finns 
någon naturlig rörelse till stadsdelen. En anledning till det är att 
stadsdelen ligger som en egen bostadsenklav. Det här leder till att 
en majoritet av dem som rör sig till stadsdelen även bor där. Space 
syntax-forskningen har visat att de stadsrum som är högt 
integrerade i gatustrukturen även är de stadsrum som används mest 
för förflyttelse (Spacescape 2010, s. 1). Av den anledningen har 
Space syntax-analysen använts. Avsikten är att med hjälp av Space 
syntax-analysen skapa ett högt integrerat stråk till Skäggetorp. Om 
stråken utformas på ett attraktivt sätt ges möjlighet att skapa en 
naturlig rörelse ned mot Skäggetorp.

Linköpings kommun pekar på att vikten att utformningen av en 
plan för Skäggetorp ses som en process och att invånarna måste 
ges möjlighet att vara med att utforma lösningarna för att en hållbar 
utveckling skall kunna nås. Intervjuer och enkäter med invånare 
i Skäggetorp har därmed gjorts för att ta reda på deras åsikter om 
stadsdelen. Syftet har varit att få reda på information om stadsdelen 
som annars varit svår att ta reda på. 

De intervjuer som genomförts med tjänstemän har gjorts för att få 
reda på hur dessa ser på Skäggetorp. De har även syftat till att ta 
reda på hur arbeten med liknande projekt har genomförts för att se 
om och hur detta skulle kunna appliceras på Skäggetorp. 

Analyserna har sammanfattats i en SWOT-analys över plan-
området. Detta har bidragit till att se vad för åtgärder som kan 
tänkas behövas för stadsdelen. Styrkor och svagheter har 
definierats för att peka på stadsdelens situation idag medan 
möjligheter och hot har definierats för att se en framtidsbild för 
stadsdelen. För att kunna skapa en attraktiv stadsdel blir det viktigt 
att inte enbart utgå från stadsdelens svagheter utan även se vad för 
styrkor stadsdelen har. Genom att konkretisera en stadsdels styrkor 
blir det enklare att arbeta för att förstärka dessa och därmed öka 
stadsdelens attraktivitet. På så sätt undviks det att förstöra det som 
är bra när ambitionen är att förbättra det som är mindre bra. De 
styrkor som stadsdelen har kan användas för att ligga till grund för 
de åtgärder som vidtas för att förverkliga stadsdelens möjligheter. 
Genom att definiera stadsdelens svagheter kan detta leda till att de 
hot som stadsdelen står inför åskådliggörs.

Vidare har Jane Jacobs rekommendationer för utformningen av 
staden prövats i utformningen av planförslaget för att se om hennes 
rekommendationer går att applicera på Skäggetorp. Jacobs 
kritiserade redan tidigt det modernistiska stadsbyggandet. Hon har 
i sina teorier utgångspunkten att skapa förståelse för staden och hur 
den fungerar. Hon pekar på ett antal egenskaper hon anser att en 
stadsdel behöver för att kunna vara väl fungerande samt vad som 
gör andra stadsdelar mindre attraktiva. 

Nedan följer en redogörelse för vilka av Jacobs rekommendationer 
som kommer att prövas och varför de kommer att prövas. Jacobs 
(1961, s.179) rekommenderar att en stadsdel behöver mer än en 
primär funktion. Det är något som kommer att prövas eftersom att 
det är något som saknas i Skäggetorp idag. En primär funktion är 
exempelvis bostäder, kontor, service och handel med mera. Enligt 
Jacobs skapar flera olika primära funktioner en blandning av 
potentiella användare. Jacobs (1961, s.234) menar vidare att det 
ger en koncentration av människor vilket är en förutsättning för 
mångfald (Jacobs 1961, s.234). Det hör ihop med examensarbetets 
syfte att skapa funktioner som attraherar invånare från övriga
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staden till Skäggetorp. På så sätt kan en blandning av olika 
socioekonomiska klasser ske i stadsdelen. Examensarbetet syftar 
bland annat till att ge förslag på hur Skäggetorp kan integreras be-
byggelsemässigt med omkringliggande stadsdelar. För att klara av 
detta är välanvända stråk viktigt. Här kommer Jacobs (1961, s.58) 
teorier om att för ett attraktivt och välanvänt stråk är en grund-
förutsättning att det finns butiker och verksamheter längs trottoar-
erna att prövas. Skäggetorp är en stadsdel där utemiljöerna ofta är 
av halvoffentlig eller offentlig karaktär. Flera platser i stadsdelen 
upplevs även av flertalet som otrygga. I examensarbetet kommer 
därför Jacobs (1961, s.57) rekommendationer om att det krävs 
tydliga gränser mellan privata och offentliga ytor att prövas.

Det är dock viktigt att ha i åtanke att hennes åsikter inte är en 
vetenskaplig teori likt Space syntax. Det är snarare hennes egna 
synpunkter dock efter studerande av olika städer med deras 
stadsliv med mera. 

Efter att analyserna sammanfattats i SWOT-analysen har de legat 
till grund för det planförslag som sedan utarbetats. Genom att 
analysera de olika metoder som använts har åtgärder som 
medverkar till att integrera Skäggetorp både mot omkringliggande 
stadsdelar samt ur ett socioekonomiskt perspektiv föreslagits. 

1.6 Avgränsning
Examensarbetets syfte är att ge förslag på hur Skäggetorp kan 
integreras med den övriga staden och då främst med de 
intilliggande stadsdelarna. Fokus kommer att ligga på att 
skapa naturliga rörelser från de kringliggande stadsdelarna mot 
Skäggetorp. Detta kommer att göras genom åtgärder på 
utformningen av miljön närmast dessa samt genom att på lämpliga 
platser skapa målpunkter för besökare. Det är viktigt att 
målpunkterna attraherar besökare som inte nödvändigtvis behöver 
bo i stadsdelen Skäggetorp. 

En avgränsning av examensarbetets syfte har gjorts så att det inte Fig 1-2. Karta över det avgränsade området för examensarbetet.

kommer att behandla förtätning och upprustning inom den centrala 
delen av stadsdelen. Examensarbetet kommer enbart att studera 
möjligheterna för åtgärder på områdena i stadsdelen som angränsar 
till de kringliggande stadsdelarna. Anledningen är att att 
bedömningen har gjorts att ämnet i så fall skulle bli för stort för att 
rymmas inom gränsen för ett examanesarbete det vill säga en 
termins arbete. Den geografiska avgränsningen har gjorts så att 
arbetets planområde innehåller Skäggetorp samt de intilliggande 
delarna av stadsdelarna Tornby, Ryd, Barhäll samt övre Vasast-
aden (se Fig 1-2 nedan). Fokus kommer dock ligga på stadsdelen 
Skäggetorp och de närmast intilliggande ytorna. Ytterdelarna i 
planområdesgränsen fungerar mer som områden Skäggetorp skall 
integreras med. 
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Fig 1-3. Banverkets utredningsalternativ för Götalandsbanan.
 - Skäggetorp är beläget i den nordöstra delen av kartan.

Skäggetorp
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2Nulägesbeskrivning



2. NULÄGESBESKRIVNING
I kapitlet redovisas de befintliga förhållandena i Skäggetorp. 
Hänvisningar görs även till bilaga 1 Miljonprogrammet. I bilagan 
redogörs för politiken kring miljonprogrammet samt problem som 
uppkommit i områdena efter deras genomförande.

2.1 Stadsdelen Skäggetorp
Stadsdelen Skäggetorp i Linköpings kommun är en förort belägen 
cirka 4 kilometer från Linköpings centrum. Stadsdelen är ett av de 
områden i Linköping som byggdes under miljonprogramstiden 
det vill säga mellan 1965-75. Miljonprogramstiden innebar ett 
industriellt seriebyggande vilket innebär att stora delar av miljon-
programsområden ser likadant ut. Detta eftersom variation i byg-
gnadernas arkitektoniska utformning ofta saknas. För Skäggetorps 
del innebär detta att området domineras av flervåningshus med 2-3 
våningar. I Skäggetorp finns 4419 lägenheter, varav 99 procent är 
hyresrätter. De flesta av dessa är lägenheter med två eller tre rum 
och kök. Sammanlagt är 60 procent av lägenheterna antingen tvåor 
eller treor något som dock är en jämbördig siffra som för övriga 
Linköping. Det som skiljer andelen lägenheter i Skäggetorp mot 
den generella andelen i Linköping är att det finns sex procent-
enheter färre ettor i Skäggetorp. Dessutom finns sex procentenhter 
fler fyror. Detta kan antas ha samband med det faktum att ett mål 
med miljonprogrammet var att bygga bort trångboddheten. 
Lägenhetsfördelningen kan vara ett problem då det kan ha svårt att 
attrahera en befolkning med annan socioekonomisk karaktär. 

Genom stadsdelen löper ett större grönområde i mitten från norr 
till söder. Tillsammans med två mindre grönkilar med gång- och 
cykelvägar samt ett större centrumområde bidrar detta till att dela 
in stadsdelen Skäggetorp i fyra delområden med flerbostadshus 
samt ett centrumområde kring Skäggetorps centrum (se Fig 2-2). 
Dessa är Rosendal, Ullevi, Sörgård, Nygård samt området vid 
Skäggetorps centrum. Skäggetorp har dålig tillgång till grön-
områden i form av skogsområden men har flertalet grönytor, som 
dock ofta är igenväxta, samt bollplaner och lekplatser. Området 

Fig 2-1. Karta över Skäggetorps läge i Linköping.

Fig 2-2. Karta över de olika delområdena i Skäggetorp.

angränsar till stadsdelarna Barhäll i söder, Ryd i sydväst, ett 
verksamhetsområde i sydöst samt Tornby köpcentrum i öst. Den 
norra delen av Skäggetorp består av ett koloniområde som 
angränsar till åkermark vilket även den västra delen angränsar till.
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2.2 Befolkningen i stadsdelen
I Skäggetorp bor 8495 personer enligt statistik från 2007 
(Linköpings kommun 2010). En stor del av befolkningen, ungefär 
hälften, är mellan 25 och 64 år. Under hela Skäggetorps historia 
har denna ålderskategori varit i majoritet sett till antalet. Antalet 
stadsdelsinvånare i ovan nämnda ålderskategori har dock sjunkit de 
senaste åren. Från stadsdelens tillkomst har invånarna blivit allt 
äldre. Antalet invånare i stadsdelen har sjunkit med 1120 invånare 
från 1980 men antalet personer över 65 har ökat från 628 till 1329 
stycken. Andelen över 65 år har alltså under denna period på 27 år 
mer än fördubblats.

Under samma period har en minskning med trettio procent av 
antalet invånare mellan 19 och 24 år skett. Det är vid den åldern 
som flertalet flyttar hemifrån varför statistiken kan innebära att 
flertalet väljer att inte bo kvar i stadsdelen när de flyttar hemifrån. 
Linköpings universitet grundades 1975 och har sedan dess växt 
vilket inneburit att det varit svårt för studenter att få tag på 
lägenhet. Av den anledningen har därför ofta nya studenter bott i 
Skäggetorp. Trots detta faktum har alltså invånarantalet mellan 19 
och 24 år minskat. 

Skäggetorp är en invandrarrik stadsdel. Enligt statistik från 
2008 var andelen invånare med utländsk bakgrund 49,1 procent 
(Linköpings kommun 2009a). I Skäggetorp är arbetslösheten ett 
problem. Enligt statistik från 2009 var andelen arbetslösa i stads-
delen åtta procent. Det kan jämföras med en arbetslöshet på 3,5 
procent i Linköpings tätort (Linköpings kommun 2009b). Det 
innebar att Skäggetorp var den stadsdel med högst andel 
arbetslösa. Näst högst arbetslöshet hade Berga med en arbetslöshet 
på 5,7 procent. I sammanhanget skall påpekas att även Berga är en 
stadsdel från miljonprogrammet. De invånare från stadsdelen som 
antingen var arbetslösa eller befann sig i något program med 
aktivitetsstöd utgjorde 14,3 procent av stadsdelens befolkning. I 
staden som helhet var det sex procent.

Det har i arbetet med den strategiska handlingsplanen för stads-
delen kommit fram att tryggheten är den aspekt som invånarna i 
Skäggetorp främst anser behöver förbättras (Linköpings kommun 
2009c, s.6). I stadsdelen är kriminaliteten högre än i övriga delar 
av Linköping vilket kan vara en bidragande orsak till den upplevda 
otryggheten (Linköpings kommun 2007). 2006 polisanmäldes 1160 
brott i Skäggetorp, den främst förekommande var misshandel och 
skadegörelse.

2.3 Ägoförhållanden
Det finns i Skäggetorp flera olika fastighetsägare. Det gäller 
både fastighetsägare för flerbostadshusområdena i stadsdelen 
samt för det övriga fastighetsbeståndet (se Fig 2-3 på nästa sida). 
Linköpings kommunala fastighetsbolag äger skolorna samt 
förskolorna i stadsdelen. Det fastighetsbolag som äger majoriteten 
av flerbostadshusen är Graflunds. De äger majoriteten av fastig-
heterna i den västra delen av stadsdelen samt i Nygård. 
Fastigheterna i Ullevi, i den nordöstra delen av Skäggetorp, ägs 
och förvaltas av det kommunala bostadsbolaget AB Stångåstaden. 
En annan stor fastighetsägare är HSB som äger fastigheter i den 
södra delen av stadsdelen. 

Det finns även ett antal mindre fastighetsägare som till exempel 
Linköpings kommun och Banverket. Dessa äger dock areal-
mässigt stora oexploaterade områden. Isidorum äger en 
fastighet vid Skäggetorps centrum som förutom bostäder 
inrymmer Skäggetorps servicehus, FMT musikterapicenter, 
folktandvården, vårdcentralen i Skäggetorp, Swedbank samt 
Skäggetorps video. I Skäggetorp finns en kyrka, Skäggetorps-
kyrkan, som ägs av Linköpings kyrkliga samfällighet. 
Stiglötsgatans äldreboende, i den västra delen av Skäggetorp, ägs 
av Grannskapsgårdar AB. 
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Fig 2-3. Karta över ägoförhållandena i Skäggetorp. På grund av den stora andelen fastighetsägare har bostäderna 
valts att redovisas istället för fastigheterna.
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2.4 Handel och service
Majoriteten av handeln och servicen i Skäggetorp finns i närheten 
av Skäggetorps centrum. Här finns frisör, bibliotek, restauranger, 
tandläkare, gatukök, bank mm. Det finns även sko- och klädaffär, 
apotek, café, kommunens medborgarkontor, två större mataffärer 
samt två mindre. Det går även att finna guldaffärer, videobutik, 
kiosk, bilmekaniker, bokaffär, sko- och nyckelservice samt 
förskola, vårdcentral och servicehus. I köpcentrumsbyggnaden 
finns även kontorsverksamheter samt verksamhetslokaler. 

2.5 Skolor och förskolor
Det finns fyra stycken grundskolor i Skäggetorp. Dessa är 
Nygårdsskolan, Rosendalskolsskolan, Dar Al Uloumskolan samt 
Skäggetorpsskolan. De två första är skolor med undervisning från 
förskoleklass upp till årskurs 6 samt skolbarnsomsorg (Linköpings 
kommun 2010). De båda skolorna har sammanlagt 707 stycken 
elever. Rosendalsskolan är beläget i den norra delen av stads-
delen medan Nygårdsskolan ligger i den sydöstra delen. Dar Al 
Uloumskolan är en muslimsk friskola belägen i den östra delen av 
Skäggetorp med undervisning från årskurs 1-9. På Skäggetorps-
skolan finns möjlighet för inrikting mot ledarkskap, matematik 
samt idrott däribland fotboll. Skäggetorpsskolan är beläget i mitten 
av stadsdelen och har undervisning för högstadiet. Skolan har 
undervisning i årskurs 6-9 och totalt 400 elever. Både Skäggetorps-
skolan och Rosendalsskolan är kommunala friskolor.

Fig 2-5. Foto på Skäggetorpsskolan.

Det finns dessutom sju stycken förskolor, varav en med 
dygnetruntomsorg, samt en familjecentral. På familjecentralen 
bedrivs förutom förskola även barnavårdscentral samt social 
rådgivning. Det senare är möjligt eftersom förskolan samarbetar 
med barnsjuksköterskor och socialsekreterare. Det finns även tre 
familjedaghem i stadsdelen. 

Fig 2-4. Foto inne i Skäggetorps centrum.

På andra sidan Bergsvägen finns dessutom Tornby köpcentrum 
som är ett externhandelscentrum. Här finns förutom liknande ser-
vice och handel som i Skäggetorps centrum dessutom butiker för 
sällanvaruhandel som till exempel El-giganten, Biltema, Onoff och 
IKEA med mera. Närheten har medfört att en konkurrenssituation 
skapats. Denna gynnar dock Tornby köpcentrum eftersom det där 
finns service och handel som inte finns i Skäggetorps centrum. 

I Skäggetorp finns dessutom en pressbyrå, i den västra delen av 
stadsdelen, samt ett café i den östra delen. Caféet är ett initiativ 
från det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden. Ambitionen med 
caféet har varit att det skall fungera som mötesplats i stadsdelen. I 
stadsdelen finns tre stycken servicehus, dessa är Gåsens vård-
boende, Skäggetorps servicehus och Stiglötsgatans vårdboende.  
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Fig 2-6. Karta över verksamheter samt våningsantal i Skäggetorp.
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2.6 Föreningsliv
Det finns sex stycken registrerade föreningar i Skäggetorp. Tre av 
dessa är idrottsföreningar nämligen fotbollsklubbarna 
Hemgårdarnas BK och Linköpings United samt innebandy-
klubbarna IBK Succé och KFUM Linköping. Dessa bedriver 
främst sin verksamhet i Skäggetorpshallen samt i Rosendalsskolans 
gymnastikhall. Förutom dessa två gymnastikhallar finns ytterligare 
två stycken mindre gymnastikhallar. I Skäggetorpshallen bedrivs 
förutom träningsverksamhet även matchspel i innebandy. 

Förutom dessa tre idrottsföreningar finns en scoutkår, Skäggetorps 
scoutkår, samt S:t Georgis Syrisk Ortodoxa Kyrkans UF och 
Sionförsamlingen. Det finns även en stadsdelsförening, 
Skäggetorps stadsdelsförening, som arbetar med ett projekt för 
att utveckla stadsdelen. Arbetskooperativet Koops etablerade sig i 
stadsdelen för två år sedan. Då insåg Linköpings kommun 
problemet med arbetslösheten i stadsdelen. Koops arbetar med 
olika tjänster som byggnadsarbeten, måleri, sömnad, snickeri, 
städning, trädgårdsarbeten, vaktmästeri. De bedriver dessutom 
café med bak- och matlagning samt uthyrningsverksamhet. Koops 
samarbetar med Hyresgästföreningen samt Stångåstaden, det 
kommunala fastighetsbolaget, för att på så sätt skapa arbets-
tillfällen. Målet med kooperativet är att de praktikanter som 
anställts efter praktiken skall få en anställning, kunna starta eget 
företag eller kooperativ eller få en anställning på Koops.

2.7 Grönstruktur och offentliga miljöer
De offentliga miljöerna i Skäggetorp har liknande problem som de 
offentliga miljöerna i de flesta miljonprogramsområdena (se bilaga 
1 Miljonprogrammet). Problemen är bland annat att det finns få 
offentliga miljöer som till exempel gårdar med halvprivat karaktär. 
Utemiljöer med halvprivat karaktär innebär att de uppfattas tillhöra 
en mindre grupp människor (Olsson 1997, s.83). Det uppstår då 
ofta en ansvarskänsla för miljön och den tas om hand. 
Utformningen av grönstrukturen ger förutsättningar att skapa goda 
trevliga utemiljöer dagtid som dock kan upplevas som otrygga

kvällstid, det är därför viktigt att skapa grönytor som fungerar 
både dagtid och kvällstid. I Skäggetorp finns 58,9 hektar planlagd 
parkyta vilket innebär 69 kvadratmeter per invånare (Linköpings 
kommun 2010). Det finns två stycken större fotbollsplaner samt 
fem stycken mindre bollplaner. Kvaliteten på dessa är dock 
bristande. Det finns även en isbana samt fyra lekplatser, exklusive 
de mindre lekplatserna på gårdarna i stadsdelen. 

2.7.1 Gemensamma öppna grönytor
I Skäggetorp finns flera öppna grönytor som används olika 
mycket. I den centrala delen av Skäggetorp sträcker sig ett 
grönområde från norr till söder. Grönområdet sträcker sig från 
Rosendalsskolan i norr söderut och mynnar ut dels vid 
Glyttingevägen och dels vid Skäggetorpsgatan. En del av detta 
är utpekat som kulturhistoriskt värdefull miljö (för mer informa-
tion se Fig 3-1). Ytan består till största del av öppna gräsytor som 
delvis är dåligt skötta. Grönområdet består dessutom av lekplatser, 
fotbollsplaner, beachvolleybollplaner, isbana samt en pulkabacke 
med mera. 

Fig 2-7. Foto på grönområdet i mitten av Skäggetorp.

Förutom denna grönyta finns flertalet mindre gräsytor i stadsdelen. 
Området vid infarten till Skäggetorp österut mellan Bergsvägen 
och Nygårdsvägen består av större öppna oanvända gräsytor som 
lämpar sig för förtätning för att integrera Skäggetorp med Tornby.
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2.7.2 Gårdsmiljö
Det finns olika typer av gårdsmiljöer i Skäggetorp eftersom bebyg-
gelsen är formerad och utformad kring gårdarna på flera olika sätt. 
I de olika delområdena (se 1.1 Bakgrund) är gårdarna mer eller 
mindre utformade på samma sätt förutom för delområdet Ullevi. 
Ullevi har mindre gårdar eftersom bebyggelsen är placerad 
närmare varandra och inte i en kvadratisk form. 

Ett problem med gårdarna är att det inte finns någon tydlig gräns 
mellan det som är halvprivat och det som är offentligt. Boverket 
(2008b, s.21) pekar på att detta är något som är viktig för en plats. 
Gårdarna får karaktären att vara öppna för alla eftersom att det inte 
finns någon tydlig gräns mellan den halvprivata entrén och det 
offentliga respektive halvoffentliga. Karaktären på utemiljöerna är 
antingen halvoffentlig eller offentlig. Det här kan leda till att 
ansvarskänslan för dessa områden blir låg, med en ny utformning 
med mer halvprivat karaktär kan förutsättningar för ett mer 
ansvarstagande skapas.

Fig 2-8. Foto på öppna gräsytor mellan Skäggetorp och Tornby.

Det finns ett större grönområde norr om järnvägen, belägen söder 
om Skäggetorp. Den sydöstra delen av detta område, beläget öster 
om Grenadjärgatan består dels av en öppen gräsyta och en 
fotbollsplan. Resterande del av området består av högt gräs, detta 
medför att detta område inte används. Även detta område lämpar 
sig att utnyttja för att exploatera i syfte att integrera Skäggetorp 
med övriga Linköping.

Fig 2-9. Foto över området norr om järnvägen.
Fig 2-10. Foto på befintlig gårdsmiljö i Nygård.
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Även om gårdarna skiljer sig aningen i de olika delområdena finns  
överlag samma funktioner samt styrkor och svagheter (för mer 
info se bilaga 1 Miljonprogrammet). Gårdarna består generellt sett 
av en enkel lekplats med ett antal bänkar. Kombinationen av att 
gårdarna är relativt lika varandra samt att även bebyggelsen är lika 
varandra medför att det blir svårt att orientera sig i stadsdelen. Vid 
de tillfällen Skäggetorp besökts verkar inte gårdarna brukas särskilt 
mycket. Boverket (2008b, s.29) menar att miljonprogrammens 
gårdar generellt sett upplevs som otrygga vilket medför att de inte 
används i så stor utsträckning vilket vid inventeringen bedömdes 
stämma även för Skäggetorp. 

Nygårdsvägen är den mest trafikerade vägen i stadsdelen, den 
sträcker sig runt hela stadsdelen och samtliga invånare som skall 
till Skäggetorp behöver trafikera den. Vägen är mest trafikerad 
mellan Grenadjärgatan och Glyttingevägen, i den södra delen av 
Skäggetorp. På den här sträckan av Nygårdsvägen har mätningar 
av vardagsmedeldygnstrafiken som mest haft 7154 fordon per 
dygn. Samma sträcka hade en minsta mätning på 6790 fordon per 
vardagsdygn. Trafiken på Nygårdsvägen är mer på den södra delen, 
trafikräkningen visar att trafiken avtar norr om Gamla Ledbergs-
vägen på den västra sidan samt norr om Skäggetorps centrum i den 
östra delen. 

Fig 2-12. Foto på den södra och mest trafikerade delen av 
Nygårdsvägen. Utformningen av vägen bidrar till höga hastigheter.

Mätningarna på Nygårdsvägen norr om Gamla Ledbergsvägen 
visar på 2751 fordon per vardagsdygn. Att den södra delen är mer 
trafikerad kan förmodas bero på att det är den naturliga vägen för 
invånare som anländer från Gamla Ledbergsvägen, Grenadjär-
gatan samt Glyttingevägen som ska till Skäggetorps centrum samt 
Tornby. Att den södra delen är högt trafikerad kan bli ett problem 
eftersom det angränsar till det område som lämpar sig att ta i 

Fig 2-11. Foto på gård i Sörgård.

2.8 Trafik
Skäggetorps trafikstruktur är planerad efter de SCAFT-normer som 
tillämpades under tiden för områdets planering (se bilaga 1 Miljon-
prgrammet). Det har fått effekten att det i området finns en 
matargata, Nygårdsvägen, som sträcker sig runt hela stadsdelen 
samt lokalgator som leder in till parkeringsytorna i stadsdelens 
ytterområden. I den mellersta delen finns inga gator för biltrafik 
men gång- och cykelvägarna är allt som oftast utformade för att få 
plats med brand- och flyttbil. 
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anspråk för åtgärder i syfte att integrera Skäggetorp med övriga 
staden. Det här innebär att det blir viktigt att vid ett förslag för 
detta område arbeta med åtgärder för att passagen över Nygårds-
vägen blir säker.

Öster om Skäggetorp ligger Bergsvägen som är den mest 
trafikerade vägen i Skäggetorps närområde med ett trafikflöde på 
som mest 23656 på den nordligaste delsträckan av vägen. Bergs-
vägen är en av två vägar till Tornby köpcentrum för besökare 
från Linköpings tätort samt en väg som trafikeras av bilister från 
pendlingsorterna Berg och Ljungsbro. Bergsvägen är dessutom en 
av tre av- respektive påfarten för trafikanter på E4:an. Dessa 
faktorer bidrar till det höga antalet bilister som trafikerar vägen. 

Fig 2-13. Foto på Bergsvägen.

Att områdena från miljonprogrammet planerades för trafik-
separering har fått följden att parkeringsplatserna i Skäggetorp 
ligger belägna i stadsdelens utkanter mellan bostadsområdena och 
de större vägarna. Det här förstärker det faktum att Skäggetorp 
ligger som en egen bostadsenklav i Linköping. Den tillämpade 
parkeringsnormen var ofta högre än bilinnehavet (för mer info se 
Bilaga 1 Miljonprogrammet). Det har lett till att parkeringsytorna 
sällan är fullt utnyttjade. Det här ger möjligheten att ta i anspråk 
parkeringsplatser för att för exploatering. Parkeringsytorna 
dominerar stadsbilden i Skäggetorp sett för de invånare som 
anländer till stadsdelen. 

Fig 2-14. Foto på befintliga parkeringsytor mellan huvudvägen 
och bebyggelsen.

2.8.1 Gång- och cykelvägar
Området är som tidigare nämnts planerat enligt SCAFT-normer 
(se bilaga 1 Miljonprogrammet). Det gäller även gång- och 
cykelvägarna vilket innebär att det längs med de större vägarna i 
området separat går gång- och cykelvägar. För trafiken inne i stads-
delen finns enbart gång- och cykelvägar, förutom de lokal-
gator med återvändsgränder vid parkeringsplatserna. Det här 
innebär att biltrafiken vid bebyggelsen är låg och att trafiken 
mellan områdets delar sker per fot eller med cykel. 

Från omkringliggande stadsdelar ankommer gång- och cykelvägar 
från Ryd, Barhäll, Tornby samt Övre Vasastaden. För gång- och 
cykelvägen mot Barhäll innebär gång- och cykelnätet möjligheter 
att ta sig vidare in mot Linköpings centrum och för gång- och 
cykelvägen mot Ryd finns möjligheter att ta sig vidare mot 
Linköpings Universitet. Ett problem med gång- och cykelvägarna 
intill Skäggetorp är det inte finns något som lockar vidare ner mot 
Skäggetorp. Utformningen av utemiljön omkring stadsdelen med-
för att det upplevs som att det inte finns någon anledning för den 
som inte har något ärende i Skäggetorp att ta sig ner till stadsdelen. 
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2.8.2 Kollektivtrafik
Idag finns en stadslinje, linje 1 med hållplatser i Skäggetorp. 
Linjen går mellan Vidingsjö, i den södra delen av Linköping, till 
Skäggetorp som ligger i den nordvästra delen av staden via 
centrum. På sträckan mellan Skäggetorp och Centrum passerar 
linjen stadsdelarna Barhäll, Gottfridsberg och Vasastaden. Till 
Vidingsjö passerar sedan linjen stadsdelarna Berga, Vimanshäll, 
Ramshäll och Hejdegården. Linjen tar från Resecentrum till 
Skäggetorps centrum sjutton minuter. 

Fig 2-15. Foto busshållplatsen vid Skäggetorps centrum.

I Skäggetorp stannar även landsbygdsbusslinje 572 som går 
mellan Linköping och Ledberg, beläget knappt 1,5 mil nordväst 
om Linköping. Även områdesbuss 23 stannar i Skäggetorp. 
Områdesbussen trafikerar en stor del av staden i en rundtur. Linjen 
trafikerar sträckningen Skäggetorp, Tornby, Vasastaden, Gottfrids-
berg, Innerstaden, Sjukhusområdet US, Garnisonen, Ekkällan, 
Östra Valla och Ryd. För områdesbussen finns ingen fast tidtabell, 
den går istället genom varje område en gång i timmen och 
trafikerar de hållplatser där av- respektive påstigning beställts. 
Tanken är att rörelsehindrade lättare skall kunna ta sig till 
serviceinrättningar i staden.

Bergsvägen har vid Skäggetorp två stycken hållplatser, Lilla Ullevi 
och Nygård. Dessa hållpatser trafikeras av landsvägsbusslinjerna 
520, 521, 522, 523 och 620. Linje 520 går mellan Linköping och 
Motala via Borensberg och Linje 620 går mellan Linköping och 
Linköping och Motala via Fornåsa och Vreta Kloster. De övriga 
tre, linje 521, 522 och 523, är varianter på sträckningar mellan 
Linköping och Ljungsbro via Berg. 

Fig 2-16. Foto på busshållplats vid Bergsvägen.

Till det närliggande köpcentrumet Tornby trafikeras linje 10 som 
går mellan Linköpings resecentrum och Tornby köpcentrum. 
Genom Tornby passerar även linje 527 som går mellan Saab i den 
östra delen av Linköping och Ljungsbro. Detta är dock en 
industrilinje och trafikeras endast vardagar en gång på morgonen 
från Ljungsbro och en gång på eftermiddagen från Saab.

Det finns alltså bra utbyggd kollektivtrafik till Skäggetorp idag 
även om det kan förbättras. Det planeras dessutom för en Linklinje 
med spårvägstrafik till stadsdelen (för mer info se kapitel 3. Kom-
munens planer och program). En förbättrad kollektivtrafik kan 
bidra till en ökad attraktivitet för exempelvis företagsetablering 
samt även för boende. 
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Fig 2-17. Karta över kollektivtrafiklinjer i Skäggetorp samt dess närhet.
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Fig 2-17. Karta över kollektivtrafiklinjer i Skäggetorp samt dess närhet. Fig 2-18. Karta över stadslinjer med hållplatser på gångavstånd till Skäggetorp och dess turer i Linköping.
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Kommunens planer 
och program



3. KOMMUNENS PLANER OCH PROGRAM
Det finns ett antal planer och program som berör Skäggetorp och 
utvecklingen av stadsdelen, nedan följer en redogörelse av dessa 
samt hur de berör stadsdelen. 

3.1 Översiktsplan för staden Linköping
Linköpings kommun har under december 2009 lagt fram en 
utställningshandling för en översiktsplan för staden Linköping. 
Det finns ett antal ställningstaganden i denna om Skäggetorps samt 
stadens utveckling som det bör tas hänsyn till. I översiktsplanen 
poängteras att den framtida utbyggnaden skall ske så att ekologisk, 
social och ekonomisk hållbarhet kan skapas (Linköpings kommun 
2009d, s.11). Linköpings kommun pekar även på vikten av 
Ostlänken och Götalandsbanan, planeringen för den senare 
kommer att påverka Skäggetorp i och med att Götalandsbanan 
kommer att gå söder om stadsdelen i en sträckning som dock ännu 
inte är helt klarlagd. Ett mål för staden är att även i fortsättningen 
attrahera företagsetableringar, något som bland annat Ostlänken 
och Götalandsbanan kommer att bidra till att ge goda 
förutsättningar för. 

Ostlänken och Götalandsbanan innebär även en transportled för 
farligt gods, det passerar idag cirka 20 godståg genom Linköping, 
något som kan komma att dubbleras (Linköpings kommun 2009d, 
s.91). För godstrafiken finns dock utredningar för godsspår utanför 
stadens centrum. Planeringen av Götalandsbanan och Ostlänken 
innebär en viktig infrastrukturmässig åtgärd för staden. Kommunen 
pekar på följande rekommendationer för ny bebyggelse utmed 
godstrafiksleder;
- Minst 50 meter bebyggelsefri zon,
- minst 50 meter till arbetsplatser och kommunikationscentra
- minst 100 meter till bostäder, hotell, köpcentrum samt 
 mindre samlingslokaler 
- samt minst 200 meter till skolor, idrottsanläggningar och   
 större samlingslokaler (Linköpings kommun 2009d, s.34).

Samtidigt pekas dock på att kortare avstånd kan accepteras till 
exempel om riskbedömningen bedömer att risken är acceptabel.  

I mark- och vattenanvändningskartan (se fig 3-1 på nästa sida) 
pekas området mellan Tornby och Skäggetorp ut som möjligt 
område för blandad bebyggelse med bostäder, verksamheter och 
kontor (Linköpings kommun 2009d, s.50). Kommunen har 
generellt målet att mer blandad bebyggelse skall uppföras för att 
på så sätt kunna blanda bostäder, service och arbetsplatser både på 
byggnads- och kvartersnivå (Linköpings kommun 2009d, s.48). 
Denna bebyggelse kommer generellt att uppföras i en lägre 
täthetsgrad än bebyggelsen i innerstaden, bebyggelsen vid dessa 
områden skall dock vara tätare vid huvudgator, kollektivtrafikstråk 
samt viktiga offentliga platser. Kommunen ser möjligheten för att 
på ovan nämnda område uppföra uppskattningsvis 200 lägenheter i 
flerbostadshus (Linköpings kommun 2009d, s.59).  

För ett framtida trafiksystem planeras för utredningar för att 
studera möjligheterna att i Linköpings utkanter lokalisera pendlar-
parkeringar (Linköpings kommun 2009d, s.87). Pendlarparkeringar 
ökar möjligheterna för resor med olika trafikslag genom byten 
mellan främst bil- och kollektivtrafik. En av de lokaliseringsplatser 
som pekats ut är Skäggetorp och området vid stadsdelens 
köpcentrum. Området är utpekat som område för bostäder, 
verksamheter och handel. I mark- och vattenanvändningskartan 
pekas dessutom den sydöstra delen ut som utredningsområden 
samt att det i övriga stadsdelen kan bli aktuellt med förtätning. 
Utredningsområdet föreslås innehålla parkanläggningar eller 
bebyggelsekompletteringar eller en kombination (Linköpings 
kommun 2009d, s.152). Åtgärder som vidtas i området bör syfta 
till att stärka framkomligheten, tryggheten och tillgängligheten i 
området. De utbyggnader som planeras skall bidra till att skapa en 
tätare och mer sammanhängande stad (Linköpings kommun 2009d, 
s.11). Det ska ske genom att kompletteringar, omvandlingar och 
utbyggnader i centrala lägen samt att de tillägg som görs skall vara 
av hög kvalitet. 
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Karaktären på den centrala delen av Skäggetorps har pekats ut som 
kulturhistoriskt värdefull. Området består av ett centralt beläget 
grönområde som omges av grupperad bebyggelse (Linköpings 
kommun 2009d, s.123). Förtätning eller andra bebyggelse-
förändringar inom området bör därför undvikas alternativt ske 
med respekt till de kulturhistoriska värdena (Linköpings kommun 
2009d, s.115).  

Ett mål i Översiktsplanen är att värdefulla grönområden skall 
sparas och utvecklas (Linköpings kommun 2009d, s.12). Detta 
mål är viktigt för planeringen av Skäggetorp för att inte exploatera 
grönområden som är betydelsefulla för stadsdelens invånare. I det 
avgränsade området för examensarbetet pekas förutom Rydskogen 
tre områden i den södra respektive centrala delen av Skäggetorp 
ut som mycket värdefulla park- och naturområden (Linköpings 
kommun 2009d, s.96). För dessa områden pekar kommunen på 
betydelsen av att bibehålla samt utveckla områdena. I och med att 
det i Skäggetorp finns få kvalitativa grönområden blir det 
viktigt att förbättra tillgängligheten till Rydskogen som föreslås bli 
Linköpings svar på ”Central Park”, en mötesplats och 
rekreationscentrum för stadens invånare (Linköpings kommun 
2009d, s.156).

Fig 3-1. Karta över de i Skäggetorp i Översiktsplanen utpekat 
värdefulla områdena samt områdena för exploatering. Översikt-
splanen pekar även på förtätningsmöjligheter bör studeras i 
stadsdelen i sig.
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3.2 LinkLink
Trivector har tagit fram en rapport som behandlar utvecklingen av 
Linköpings tätortstrafiks stomlinjer (Trivector 2007). Syftet med 
rapporten är att studera förutsättningar för spårtrafikkorridorer i 
Linköping. Även studier av busstrafik som framtida spårtrafik har 
utförts. Den framtagna rapporten har sedan utgjort underlag för 
arbetet med Översiktsplanen för staden Linköping. En viktig 
uppgift för rapporten har varit att klarlägga hur föreslagna 
utbyggnadsområden kan ge underlag för en mer attraktiv kollek-
tivtrafik (Trivector 2007, s.1). Det har i rapporten varit viktigt att 
belysa framför allt restiden genom centrala staden samt 
tillgängligheten till denna. Trivector (2007, s.24) menar att det med 
en attraktivare och effektivare kollektivtrafik finns möjlighet att 
öka andelen påstigningar på kollektivtrafikfordonen från dagens 
cirka sju miljoner påstigningar till cirka sexton miljoner. Cirka 
hälften av dessa beräknas vara tidigare bilister. Det skulle i så fall 
innebära en minskning av antalet bilresor med 3,8 miljoner resor 
per år. För kollektivtrafiken har fem viktiga stråk identifierats i 
Linköping (Trivector 2007, s.17) varav en går mellan Skäggetorp 
och Centrum via Vasastaden (se Fig 3-2). 

Det blir viktigt att förstärka stråket mellan Skäggetorp och 
Centrum via Vasastaden för att därmed öka tillgängligheten till 
Skäggetorp, som idag ligger som en egen bostadsenklav.
En annan anledning är att förbättra möjligheterna för arbets-
pendling eftersom att de flesta arbetsplatserna ligger i den centrala 
delen av staden. Det beräknades 2006 att det bodde 32300 invånare 
inom 400 meter till stråket (Trivector 2007, s.20). Det här innebär 
att det här stråket är det av dem fem utpekade stråken med flest 
invånare inom 400 meter.

Trivector (2007, s.21) menar att en förutsättning för att 
spårvägstrafik ska kunna rekommenderas är att resandet i förhål-
landet till kapaciteten skapar förutsättningar för en turtäthet på 
minst tio minuter. För att detta ska klaras av bedömer de att det 
behöver bo 24000 invånare intill kollektivtrafikstråken (Trivector 

 

Fig 3-2. Schematisk dragning av den föreslagna linjen Linklink-
linjen mellan Centrum och Skäggetorp samt 400 meter från linjen.

2007, s.21). Det innebär att det på den planerade sträckningen 
finns förutsättningar för att denna turtäthet kan hållas (Trivector 
2007, s.25). De har för sträckningen föreslagit en turtäthet på 7,5 
minut. 

För Skäggetorps del innebär utbyggnaden av Linklink satsningar 
på ett högkvalitativt trafiksystem med prioriterad framkomlighet 
för kollektivtrafiken samt hög turtäthet (Linköpings kommun 
2009d, s.76). Spårvägen har möjlighet att få kortare resväg och 
därmed kortare restid i och med att den acceptans än exempelvis 
buss i områden där trafiken sker på de oskyddade trafikanternas 
villkor (Trivector 2007, s.25). Det är viktiga egenskaper för ett 
attraktivt kollektivtrafiksystem. 
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3.3 Strategisk stadsdelsplan för Skäggetorp
Linköpings kommun har tecknat ett lokalt utvecklingsavtal med 
regeringen för Skäggetorp för perioden 2008-2010 (Linköpings 
kommun 2009c, s.1). Tillsammans med utvecklingsavtalet hör en 
strategisk stadsdelsplan som godkänts 2009-03-24. Den av teknik- 
och samhällsbyggnadsnämndens i Linköpings kommun framtagna 
handlingsplanen utgår från regeringens inriktning och mål för den 
urbana utvecklingspolitiken det vill säga;
- Färre individer skall vara i utanförskap i de stadsdelar som
 redan präglas av utanförskap.
- Andelen stadsdelar som präglas av utanförskap skall 
 minska.
- Andelen stadsdelar, storstäder och större städer som präglas
 av ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling skall öka för 
 att därmed öka konkurrenskraften.

I handlingsplanen har grundläggande utvecklingsstrategier satts 
upp (Linköpings kommun 2009c, s.2). Linköpings kommun har där 
bland annat satt målet att Skäggetorps ska fungera som en 
integrerad del i kommunen samt i fjärde storstadsregionen. De 
pekar även på att arbetet med att utforma en plan för Skäggetorp 
skall ses som en process och att invånarna måste ges möjlighet 
att vara med att utforma lösningarna. Genom detta kan en hållbar 
utveckling nås. De strategier som sedermera väljs förväntas ha 
långsiktiga effekter och hög prioritet kommer att läggas på 
insatser som kan ge ökad sysselsättning för Skäggetorps invånare 
och därmed innebära ekonomisk bärkraft för stadsdelen. Det här är 
viktigt eftersom att ett stort problem för Skäggetorp är att syssel-
sättningsgraden är låg. 

3.4 Övriga projekt i stadsdelen
I den centrala delen av Skäggetorp planeras en ny aktivitetspark 
med byggstart till sommaren (för lokalisering se Fig 3-3 uppe till 
höger). Området kommer att innehålla en multiarena, ett område 
för skateboardåkare, träningsredskap, klätterställning och klätter-
rutschbana. 

Fig 3-3. Karta över föreslagen placering för aktivitetspark.
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4. ANALYS
För att analysera Skäggetorp har ett antal metoder använts. 
Förutom den inventering av platsen som utförts har även en Space 
syntax-analys, intervjuer och enkäter med invånare i Skäggetorp 
samt tjänstemän på till exempel Linköpings kommun utförts. Det 
här har sedan lett till en SWOT-analys. Vidare har dessutom en 
prövning av Jane Jacobs synsätt på staden gjorts. Det har gjorts för 
att utforska huruvida hennes synsätt på staden kan appliceras på ett 
förändringsförslag för Skäggetorp.

Det här kapitlet är uppdelat i tre avsnitt. I det första avsnittet görs 
en närmare förklaring för att skapa en förståelse för hur Space 
syntax-metoden fungerar. I det första avsnittet förklaras även 
arbetet kring de olika intervjuerna samt enkäterna. Det andra 
avsnittet redovisar sedan resultat av de analyser som utförts. 
Resultatet sammanfattas sedan i avsnitt tre där även en kort analys 
över hur de kan påverka planförslaget gjorts.

4.1 Space syntax
För att analysera möjliga stråk till Skäggetorp har en Space syntax-
analys utförts. Analysmetoden, som togs fram av 
arkitekturforskaren Bill Hillier vid University College of London, 
syftar till att analysera stadsrummet (Spacescape 2010, s. 1). Målet 
med Space syntax-rörelsen var att förstå städernas former (Hillier 
2007, s.38ff). Analysen fokuserar på bebyggelsens olika delar och 
relationerna mellan dessa. Stadsrummet beskrivs som en helhet 
istället för olika delar var för sig. 

4.1.1 Rumslig konfiguration
Forskningen kring Space syntax har visat att det som är avgörande 
för bebyggelsens funktion är rummens förhållande till varandra 
och inte rummens form och geometri i sig (Spacescape 2010, s. 1). 
Mer grundläggande funktioner som exempelvis vistelse och 
förflyttning ses som funktioner av rummet istället för funktioner 
i rummet. Gatunätet anses nämligen ha stor betydelse för hur vi 
väljer att vistas och förflytta oss i staden. Space Syntax-analysen

studerar potentialen för olika användningar på städernas olika 
platser (Hillier 2007, s.40). Analysen kan visa städernas möjlighet 
att attrahera nya akitivetsmönster utan att behöva ändra form. 

För att begripa hur stadens olika rums relation till varandra 
inverkar på vårt val att förflytta oss samt nyttja rummen kan ett hus 
tas som exempel (Spacescape 2010, s.1). Bilden nedan visar tre 
lägenhetsplaner med vardera nio rum som till utseende samt 
geometri kan anses se precis likadana ut (Hillier 1996, s.21). I 
Hus A måste andra rum passeras vid varje förflyttning något som 
påverkar dess lämplighet att användas som bostadshus. Strukturen 
i Hus B skulle lämpa sig som skola eller sjukhus eftersom tre av 
rummen bildar en korridor. Hus C skulle förmodligen vara det 
som skulle passa bäst som bostad eftersom det finns möjlighet att 
gå runt i huset. Slutsatsen av detta är att rummens förhållande till 
varandra är en starkt påverkande faktor när det kommer till dess 
funktion. Analysen kan även appliceras på städer, oftast är dock 
analysen av staden aningen svårare eftersom det är svårare att 
definiera relationen mellan stadens olika rum. 

Fig 4-1. Hus A, B och C samt konfigurativa beskrivningar av dessa 
(Hillier 1996, s.21).

I analysen beskrivs flödet av förflyttningar i stadsrummet med 
hjälp av räta linjer där varje linje representerar en gatu- eller
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gångvägssträckning (Spacescape 2008, s. 3). De olika
linjernas förhållande till varandra kan sedan beskrivas genom att 
en beräkning över hur integrerad en viss linje är i förhållande till 
de andra görs. En axiallinjes integration räknas inte i avståndet 
mellan punkt A och punkt B. Det är istället gaturummens 
förhållande till varandra som räknas. Ju färre steg ett gaturum har 
till övriga gaturum desto högre integrationsvärde får den. 
Åtskilliga studier har visat att gator med höga integrationsvärden är 
samma gator som är välbesökta och används för förflyttning 
av många människor. Välbesökta gator är alltså de som i Space 
syntax–analysen visat sig vara mest integrerade i förhållande till 
andra gator. I likhet med detta menar Space syntax-forskningen att 
stadens form påverkar var olika användningsformer lämpar sig.

Space syntax-forskningen skiljer sig från den vanliga uppfattnin-
gen att invånare rör sig där det finns butiker och verksamheter med 
mera. Den menar istället att butiker och verksamheter ligger där de 
ligger eftersom invånare rör sig där. Gatunätets vinkelmässiga och 
geometriska relationer av sammankopplade rum, och inte det fak-
tiska avståndet i meter, är det befolkningen utgår ifrån när de för-
flyttar sig i staden (Hillier 2007, s.39ff). Analysen har tagit framd 
dels en axialkarta som visar lokal integration och dels en som visar 
global integration (för mer info se 4.1.5 Integration).

4.1.2 Inventering
En inventering av gatumönstret i Linköping har upprättas. 
Inventeringen utgör underlag för den rumsliga analysen. Under 
inventeringen antecknas möjligheter och hinder för passage, detta 
förekommer i form av;
- Smitvägar genom kvarter;
- Siktlinjer och sådant som bryter dem till exempel branta   
            gator och kurvor;
- Barriärer som avstängda gator, planteringar, trafikleder.

En siktlinje kan med andra ord behöva delas in i två stycken då det 
finns stora höjdskillnader i ett område, gatorna är böjda samt vid

större trafikljusreglerade korsningar med mera. Planteringar och 
trafikleder kan innebära att två siktlinjer behöver dras men behöver 
inte nödvändigtvis innebära det. Den eventuella faran som finns 
vid förflyttning från den första till den andra linjen är det som 
ligger till grund för bedömningen. Upplevs faran som låg krävs 
endast en siktlinje medan två stycken siktlinjer krävs om faran 
upplevs som hög. Under inventeringen antecknas existerande 
siktlinjer i Linköping. Vid inventeringen är det viktigt att ha i 
åtanke att rita så få siktlinjer som möjligt gatustrukturen ska sättas 
i sitt sammanhang i staden och inte i stadsdelen.

Fig 4-2. Foto på Glyttingevägen vid infarten till Glyttingebadet. 
Platsen ger en kort siktlinje eftersom vägen böjer sig.

Fig 4-3. Foto på gångvägen norr om järnvägen bort mot 
Grenädjargatan. Platsen ger en lång siktlinje.
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4.1.3 Axialkarta
Förflyttningsmöjligheterna i staden redovisas i form av en 
axialkarta där alla förflyttningsmöjligheter förenklas för att sedan 
representeras som raka linjer. Linjerna på axialkartan representerar 
de siktlinjer som antecknats vid inventeringen. Det är viktigt att 
alla siktlinjer korsar varandra. Korsar linjerna inte varandra blir 
konnektiviteten fel och senare även integrationsvärdena. 
Axialkartan visar den geometriska strukturen som staden är 
uppbyggd av och dess form representerar stadsrummets form. En 
axialkarta med dominerande korta siktlinjer innebär ett rumsligt 
mer uppbrutet område än en axialkarta med dominerande långa 
siktlinjer. Integration mellan linjerna räknas sedan ut i datorn.

Fig 4-4. Utdrag ur den upprättade axialkartan.
4.1.4 Avgränsning av analysområde 

Projektområdet
Projektområdet är samma som det för examensarbetet avgrän-
sade området. Det är därmed det område där tänkbara åtgärder 
för förändringar i syfte nå syftet med examensarbetet kommer att 
ske. Området är markerat med mörkare nyans på Fig 4-5 till höger. 
Avgränsningen har gjorts för att arbetets planområdet skall 
innehålla Skäggetorp samt de intilliggande delarna av stadsdelarna 
Tornby, Ryd, Barhäll samt övre Vasastaden.

Influensområdet
För att få ett rättvist integrationsvärde på siktlinjerna krävs ett 
relativt stort influensområde för att ställa siktlinjerna i sitt rätta 
sammanhang. Influensområdet avgränsas i norr av E4:an, i öster 
av Stångan, i söder av en förlängd rak linje dragen strax söder om 
Linköpings universitet samt i öster av en rak förlängd linje dragen 
strax öster om stadsdelen Ryd.

I Linköpings kommun översiktsplan över staden Linköping finns 
en tankeskiss över hur Ryd skulle kunna knytas samman med 
Universitet (Linköpings kommun 2009d, s.56). Efter dialog med 
representer från översiktsplaneavdelningen har detta område 
redovisats i analysen som om det hade genomförts.

Fig 4-5. Det avgränsade projektområdet är området markerat med 
mörkare nyans av grått samt influensområdet markerat med ljusare 
nyans av grått.

33



4.1.5 Integration
Axiallinjernas integrationsvärden skildrar stadsrummens relationen 
till varandra. I analysen är det inte distansen mellan stadens olika 
målpunkter som bestämmer vilket integrationsvärde som erhålls 
utan det är istället förhållandet mellan de olika siktlinjerna som 
ligger till grund för integrationsvärdena. En välintegrerad gata har 
färre antal steg, korsningspunkter mellan olika axiallinjer, vilket 
innebär att längre raka huvudleder med flertalet avtagsvägar 
tenderar att få höga integrationsvärden. En välintegrerad gata visas 
i analysen med röd färg medan dåligt integrerade gator visas med 
blå färg och övriga i kulörer däremellan. 

Global respektive lokal integration
Den globala integrationen visar det genomsnittliga antal steg som 
varje linje har till övriga linjer i axialkartan medan den lokala 
integrationen visar hur integrerad en gata är, i tre steg från varje 
enskild linje, i dess närmaste omgivning. Den globala integrationen 
visar längre förflyttningar. Längre förflyttningar sker på gator som 
är väl tillgängliga i alla andra linjer i axialkartan medan den lokala 
integrationen visar var kortare förflyttningar i närområdet tenderar 
att ske. Den lokala integrationen visar en gatas potential att ha hög 
trafik av närboende befolkning medan den globala integrationen 
visar gatans möjliga mängd besökare från hela staden. 

Space syntax-analysen har använts till att beskriva sambandet 
mellan stadens gatunät och vistelse, förflyttning och användning 
(Spacescape 2008 s.2). Analysen kan förklara varför olika 
funktioner uppkommer på olika platser, varför vissa platser anses 
vara tryggare än andra och varför förhållandena mellan de olika 
hyresnivåerna ser ut som de gör. Gator med hög tillgänglighet 
enligt Space syntax-analysen tenderar att ha högre hyror 
framför allt för butiker och affärer. Anledningen är att analysen 
visar på att det kommer att finns ett stort kundunderlag där 
eftersom invånarna naturligt kommer att röra sig på gatan. 
Analysen kan förklara människans rörelsemönster och kan 
användas för att jämföra olika områden i staden, eller kanske till

och med olika städer. Den kan också vara till hjälp vid 
planförändringar då den kan hjälpa oss att se möjligheter hos 
enskilda gator och förutse effekterna av en förändring. 

De gator som både har ett högt globalt och lokalt integrations-
värde har potential att bli välbefolkade både av närboende och 
av besökare. En viktig uppgift är att skapa naturlig förflyttning 
till Skäggetorp från den övriga staden. Efter att Space syntax-
analysen har utförts har den därför analyserats för att se varifrån 
nya stråk bör placeras. På så sätt kan en naturlig förflyttning ner till 
Skäggetorp med så många trafikanter, främst gång- och cykeltrafi-
kanter, som möjligt skapas. 

För ett miljonprogramsområde är det viktigt att skildra 
skillnaderna mellan lokal respektive global integration. 
Anledningen är att SCAFT-planeringen kan förmodas ge axiallinjer 
med höga lokala integrationsvärden det vill säga de används för 
förflyttningar inom stadsdelen. Dessa axiallinjer behöver 
nödvändigtvis inte få höga globala integrationsvärden eftersom 
miljonprogramsområden ofta ligger isolerade i gatustrukturen. 
Gatorna kan därför förmodas ha låga integrationsvärden för längre 
förflyttningar. Skillnaderna mellan gatornas globala respektive 
lokala integrationsvärde kan därför förmodas vara högre i miljon-
programsområden än vad de är i exempelvis innerstadsområden.

4.1.6 Gångtrafikantkorrelation
Det faktiska trafikantantalet har räknats ut för att på så sätt se hur 
väl analysen stämmer med verkligheten. Om analysen stämmer 
skall även de gator med högst integrationsvärde vara det mest 
besökta. Det faktiska gångtrafikantflödet fyller inte enbart 
funktionen att vara till hjälp vid uträkningen av korrelationen 
mellan gångtrafikantflödena samt integrationsvärden i analysen. 
Dessutom fyller de funktionen att de kan nyttjas då de faktiskt 
pekar ut de platser där flest antalet gångtrafikanter rör sig. 
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4.2 Intervjuer och enkäter
En viktig del i det här examensarbetet har varit att ta tillvara på 
de boendes synpunkter om sin stadsdel. Det här är även något 
Linköpings kommun påpekat att det är viktigt att göra vid 
utformningen av en plan för Skäggetorp. De har pekat på att det är 
viktigt att se planförslaget som en process där invånarna ges 
möjlighet att påverka utformningen av det slutgiltiga planförslaget.

För att få reda på vad stadsdelens invånare anser om Skäggetorp 
har en enkät delats ut dels på Skäggetorps servicehus och dels på 
Skäggetorpsskolan. Enkäten har även funnits tillgänglig att fylla i 
på medborgarkontoret samt på stadsdelens biblioteket, båda dessa 
belägna i Skäggetorps centrum. Förhoppningen med detta har varit 
att få in svar från alla olika ålderskategorier. Intervjuer har även 
utförts med besökare till Skäggetorps centrum. Detta har dels syftat 
till att få mer svar samt till att få en mer jämn fördelning på svaren 
från de olika ålderskategorierna.

Ambitionen med denna enkät är att få reda på information om 
stadsdelen som annars kan vara svår att få tag på. Fråge-
ställningarna har varit mer generella och av berättande karaktär 
med förhoppningen att invånarna inte skall få känslan av att något 
specifikt svar skall krävas. De frågor som ställts i enkäten är 
följande;
 - Vad tycker du är bra med Skäggetorp?
 - Vad tycker du är mindre bra med Skäggetorp?
 - Vad tycker du saknas i Skäggetorp?
 - Känner du dig otrygg eller hotad någonstans i    
            Skäggetorp?
 - Om ja, i så fall på vilka platser?
 - Vad är det som gör att du känner dig otrygg?
 - Händer det att du undviker att gå ut på grund av detta?

Intervjuer har även ägt rum med Nader Ghaemi och Ann-Kristin 
Rasmusson samt Malena Storm. Nader jobbar som stadsdelsut-
vecklare i Skäggetorp och har även varit med och arbetat i Gård-
sten när det projektet startade. Han är anställd av Linköpings 
kommun. Ann-Kristin jobbar som stadsdelsdelsutvecklare i Ryd 
för det kommunala bostadsbolaget AB Stångåstaden. Stadsdelen 
Ryd är även det ett miljonprogramsområde med liknande problem 
som Skäggetorp. Malena arbetar för arbetskooperativet Koops som 
arbetar med att skapa arbetstillfällen för invånare från Skäggetorp. 
Detta eftersom att arbetslösheten är ett problem i stadsdelen. Syftet 
med intervjuerna med dessa tjänstemän och myndighetspersoner 
har varit att tillägna mig kunskap om vilket arbete som bedrivs 
idag i Skäggetorp. Kunskap om liknande projekt har även tillägnats 
samt vilka möjligheter de ser på för Ryd respektive Skäggetorp. 

Fig 4-6. Illustration över möjlig medborgardialog.
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4.3 Resultat Space Syntax
För Space syntax-analysen har global respektive lokal 
integration räknats ut. I översiktsplanen för staden Linköping finns 
ett förslag för hur stadsdelen Ryd skulle kunna kopplas samman 
med Linköpings Universitet. Malmslättsvägen som på grund av 
dess utformning fungerar som en barriär ligger mellan 
områdena (Linköpings kommun 2009d, s.54). Vid diskussioner 
med Linköpins kommun har intrycket fåtts att detta är något både 
kommunen och kommunens befolkning tror på varför siktlinjer 
enligt detta förslag ritats ut. 

4.3.1 Lokal integration
De lokala integrationsvärdena har räknats ut med tre steg från varje 
enskild siktlinje. För den lokala samt globala integrationen gäller 
att stråket vid Storgatan1 (1) som fortsätter vidare med Drottning-
gatan (2) och Malmslättsvägen (3) får höga integrationsvärden (se 
Fig 4-7 nästa uppslag). Det här innebär att dessa gator har 
potential att användas av invånare som både förflyttar sig längre 
samt kortare sträckor. Även S:t Larsgatan (4) och Klostergatan har 
höga lokala integratiosnvärden och har därmed potential att 
användas av invånare som förflyttar sig kortare sträckor. Även 
gator i Ryd har höga lokala integrationsvärden.

Den gatustruktur som finns i Skäggetorp med flertalet långa och 
raka gator medför att dessa får relativt höga lokala integrations-
värden. Det innebär att dessa vägar kommer att användas av 
människor som förflyttar sig inom området. Som det är idag 
förflyttar sig få invånare ner mot Skäggetorp som inte har något 
ärende vilket även beskrivits i problemformuleringen. Vid åtgärder 
för att locka ned invånare från den övriga staden är det viktigt att 
kunna dra nytta av den befintliga gatustrukturen med relativt höga 
lokala integrationsvärden. Väl nere i stadsdelen behövs stråk där 
flertalet invånare har potential att röra sig erbjudas.

1 Siffrorna anger platser markerade i Fig 4-7.

Den högst lokalt integrerade axiallinjen i Skäggetorp är belägen 
på den östra delen av Nygårdsvägen (5) och har antagit en orange 
nyans medan övriga högt lokalt integrerade siktlinjer har en gul 
nyans, det vill säga de är inte riktigt lika integrerade. Förenklat sett 
kan integrationsvärdena anta sexton olika nyanser där den nyans av 
gult som dessa vägar antar i dagsläget är den elfte på skalan. Det 
innebär att det finns tio nyanser som innebär lägre integrations-
värde och fem nyanser som innebär högre integrationsvärde.
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Fig 4-7. Den befintliga lokala integrationen i analysområdet.
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4.3.2 Global integration
Som tidigare nämnts ligger stadsdelen Skäggetorp som en egen 
enklav i Linköping. De fåtal tillfarter till området som finns är ofta 
uppbrutna i fler axiallinjer. Det faktum att järnvägen ligger belägen 
söder om stadsdelen kan förmodas ha inverkan på det antal 
tillfarter som finns till stadsdelen framför allt söderifrån. Det finns 
även tre tillfarter från Tornby men utformningen av denna stadsdel 
medför att axiallinjerna i stadsdelen har låga integrationsvärden. 
Järnvägen medför exempelvis att det inte finns någon direkt tillfart 
till Skäggetorp från Rydskogen där det finns ett gång- och cykelnät. 
För invånarna i Skäggetorp som vill till Rydskogen krävs istället 
att de tar sig dit via Glyttingevägen eller Grenadjärgatan. Fler gator 
kan förmodas ha fått högre integrationsvärde om inte järnvägen 
skurit av potentiella stråk i nord-sydlig riktning. Det fåtal tillfarter 
till stadsdelen som finns medför att de globala integrationsvärdena 
är låga framför allt jämfört med stadens centrum men även jämfört 
med det intilliggande miljonprogrammet Ryd.

Som det framgår av Fig 4-8 på nästa sida är Storgatan och 
förlängningen västerut vidare med Drottninggatan (1) och sedan 
Malmslättsvägen (2) de gator som fått högst integrationsvärden 
i analysområdet. Denna sträcka utgörs av långa siktlinjer med 
flertalet avtagsvägar. Drottninggatan och Malmslättsvägen utgör 
en viktig trafikled för både bilister samt gång- och cykeltrafikanter 
i staden medan Storgatan är en viktig gata för stadens gång- och 
cykeltrafikanter. Östgötagatan (3) och Västra vägen (4) har även de 
höga globala integrationsvärden. 

Integrationsvärdena antar en färgnyans mellan mörkblått och 
mörkrött där mörkrött innebär att siktlinjerna har ett högt 
integrationsvärde, en siktlinje med ett mellanvärde antar 
färgnyansen grön. Tillfarten från Bergsvägen (5) och 
Grenadjärgatan (6) i den sydöstra delen av Skäggetorp har antagit 
en gul nyans det vill säga integrationsvärdena är strax över 
mellanvärdet. Förenklat sett kan integrationsvärdena anta sexton 
olika nyanser. Den nyans av gult som dessa vägar antar i dagsläget

är den elfte på skalan det vill säga det finns tio nyanser som 
innebär lägre integrationsvärde och fem nyanser som innebär 
högre integrationsvärde. Glyttingevägen (7), som är tillfarten till 
Skäggetorp från sydväst, har något lägre integationsvärde än de 
nyss nämnda. Vid tillfarten till Skäggetorp från Glyttingevägen är 
gatustrukturen och utemiljöerna utformade så att det på sträckan 
mellan Ryd och Skäggetorp enbart är en längre sträcka med 
flertalet siktlinjer eftersom gatustrukturen är uppbruten. 
Utformningen innebär även att det på denna längre sträcka 
endast finns ett fåtal anslutningsvägar, vilket har negativ inverkan 
på integrationsvärdena. Anledningen till att det enbart finns ett fåtal 
anslutningsvägar är att området till största del utgörs av skogs- 
respektive grönytor. För den globala integrationen har även 
Nygårdsvägen (8), den väg som går runt Skäggetorp, för området 
högt integrationsvärde. 

Som tidigare nämnts framgår det i de trafikmätningar som 
Linköpings kommun utfört att den mesta trafiken på Nygårds-
vägen sker mellan anslutningen till Glyttingevägen söderut bort 
mot Skäggetorps centrum, det är även denna del av vägen som har 
högst integrationsvärde. Tillfarten österifrån från Roxviksgatan (9) 
har liknande integrationsvärde likt Glyttingevägen medan tillfarten 
från Tornbyvägen (10) har något högre, dock fortfarande lägre än 
de övriga två tillfarterna söderifrån. Vad gäller de övriga gatornas 
globala integrationsvärden är de låga, lokalgatorna på den östra 
delen av stadsdelen har något högre integrationsvärde än 
resterande del. 

Vid utformningen av planförslaget blir det viktigt att utnyttja de 
axiallinjer i närheten som har höga integrationsvärden antingen 
genom att förlänga deras siktlinjer eller genom att skapa god 
orienterbarhet ifrån dessa. Genom att göra detta skapas 
förutsättningar för att öka integrationsvärdena på axiallinjerna som 
leder vidare ned till Skäggetorp det vill säga förutsättningarna för 
att skapa ett stråk med hög potentiell användning ökar. 
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Fig 4-8. Den befintliga globala integrationen i analysområdet.
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4.3.3 Korrelation
Gång- och cykeltrafikantflöden har studerats under två dagar, 
den 19e samt 29e mars, på åtta olika punkter i och runtomkring 
Skäggetorp. Både förbipasserande gång- och cykeltrafikanter 
har räknats eftersom ett mål med examensarbete är att skapa ett 
naturligt stråk ned mot Skäggetorp för både gång- och cykel-
trafikanter. Generellt sett har det varit mer gångtrafikanter än 
cyklister vid mätpunkter men variationen mellan andelarna har 
varit stor från mätpunkt till mätpunkt. 

De platser där förbipasserande räknats är bland annat platser där 
potentiella stråk ned mot Skäggetorp har potential att skapas. 
Dessutom har platser med högre integrationsvärden valts ut för att 
studera om dessa platser även har ett högt antal besökare. Det här 
innebär att flertalet av de valda platserna utgör platser som 
har en sammanlänkande funktion mellan olika stadsdelar. Platserna 
kan till exempel vara gator med höga integrationsvärden men även 
gator där gatustrukturen medför att de får låg integratonsvärde men 
där de är enda vägen mellan två områden som till exempel 
Glyttingevägen. 

Räkningen av trafikanterna har inneburit att antalet förbipasserande 
har räknats under en förutbestämd tid på fem minuter under fem 
olika tidpunkter på dagen. Räkningen de olika dagarna har utförts 
mellan klockan 07.30 och 17.30. Att antalet trafikanter räknats 
under fem olika tidpunkter på dygnet beror på att platserna kan 
förmodadas ha ett ojämnt antal besökare under olika tider på 
dygnet. Det kan exempelvis förmodas att en plats har fler besökare 
när invånarna är på väg hem eller från arbetet samt under lunchtid. 
Trafikanterna har räknats under två olika dagar för att minimera 
risken att någon plats råkar ha fler eller färre förbipasserande än en 
vanlig dag.

Fig 4-9. De åtta utvalda mätpunkternas placering i Linköping.

Punkt Gatunamn  19/3 Per h 29/3 Per h Fotg/h 
1 Stenbrötsgatan   74 177,6 70 168 172,8 
2 Abiskorondellen 174 417,6 168 403,2 410,4 
3 Bergsrondellen  30 72 35 84 78 
4 Industrigatan     63 151,2 57 136,8 144 
5 Grenadjärgatan  73 175,2 77 184,8 180 
6 Skäggetorpsvägen  30 72 25 60 66 
7 Glyttingevägen  26 62,4 23 55,2 58,8 
8 Nygårdsvägen östra  36 86,4 41 98,4 92,4 
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Efter att fotgängarräkningar utförts har dessa korrelerats med de 
globala respektive lokala integrationsvärdena enligt Space syntax-
analysen. För korrelationen med de globala integrationsvärdena, 
se Fig 4-10 till höger, blev korrelationen 0,936. Ett värde likt detta 
som är nära ett, värdet kommer att ligga mellan 0 och 1, innebär 
ett starkt samband mellan det genomsnittliga antalet trafikanter per 
timme och integrationsvärdena. Det kan alltså konstateras att de 
gator som studerats som enligt Space syntax-analysen skall vara de 
som trafikeras för rörelser längre sträckor även har ett stort antal 
trafikanter. Det går dock inte att veta om dessa trafikerar sträckan 
för längre sträckor eller för trafik inom stadsdelen. Det skall dock 
påpekas att enbart åtta mätpunkter studerats. Det innebär att 
statistiken är en sanning med modifikation eftersom värdet inte 
nödvändigtvis behöver vara lika högt om fler mätpunkter studerats. 

För de lokala integrationsvärdenas korrelation med fotgängar-
räkningarna var korrelationen 0,57. Korrelationen var alltså inte 
riktigt lika hög som för korrelationen med globala integrations-
värdena. I Fig 4-11 kan konstateras att exempelvis Abisko-
rondellen hade mer trafikanter än vad som förväntades enligt 
analysen. Det hade den även i analysen för korrelationen med de 
globala integrationsvärdena. För den senare var dock inte skill-
naden lika stor. Platsen är idag en gång- och cykeltunnel under 
Västra vägen och den enda platsen under vägen för den som inte 
vill stanna vid trafikljus. Tillsammans med att det i och med tun-
neln blir färre siktlinjer, kan detta förmodas ha inverkan på att den 
får fler besökare än vad integrationsvärdena menar eftersom 
trafikanterna inte vill stanna vid trafikljus. Det här leder till att 
korrelationen blir lite sämre. 

Som tidigare nämnts används utemiljöerna i miljonprograms-
områden sällan av vuxna människor. Samtidigt innebär 
gatustrukturen med långa parallella gator att de får höga lokala 
integrationsvärden. Det här kan förmodas ha inverkan på att de 
mätpunkter som legat i Skäggetorp har mindre trafikanter än 
förväntat och därmed minskar korrelationen. 

Fig 4-10. Diagram visandes korrelation mellan fotgängar-
räkningarna och de globala integrationsvärdena.

Fig 4-11. Diagram visandes korrelationen mellan fotgängar-
räkningarna och de lokala integrationsvärdena.
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4.4 Resultat enkäter och intervjuer

4.4.1 Resultat från enkäter och intervjuer med 
invånarna i Skäggetorp

Det som framkommit av enkäten och intervjuerna är att invånarna 
uppskattar utbudet vid Skäggetorps centrum även om de anser 
att området kan utvecklas vidare. Det har dock även pekats på att 
det blivit mindre rörelse efter det att Systembolaget flyttade från 
Skäggetorps centrum till Tornby köpcenter. 

Fig 4-12. Foto på Skäggetorps centrum. Närheten till och utbudet i 
centrumet uppskattas av invånarna även om flertalet ser 
förbättringspotential för centrumet.

En svaghet för området kring Skäggetorps centrum som det pekats 
på är att det ofta är stökigt och oordning på grund av ungdomsgäng 
samt bristande belystning. Det här tillsammans med den 
kriminalitet som finns i stadsdelen medför att flertalet 
känner sig otrygga kvällstid. Den otrygghetskänsla som finns kring 
Skäggetorps centrum finns även i andra delar av Skäggetorp. En 
annan faktor till att en otrygghetskänsla skapats är högre buskage 
som skapar dåliga överblicksmöjligheter.

Det de tillfrågade anser att det saknas vid Skäggetorps centrum är 
butiker och restauranger med hög kvalitet. Det nämns bland annat  
att butiker för ungdomar samt någon restaurang med exempelvis 
somalisk eller irakisk mat saknas. För tillfället finns en pizzeria 
samt en restaurang med svensk husmanskost i stadsdelen. Någon 
butik för ungdomar finns inte. 

Flertalet pekar på att det saknas mötesplatser och aktiviteter 
framför allt för ungdomar men även för vuxna. Det faktum att det 
finns lite att göra i stadsdelen ses som en nackdel. Något som det 
i enkäterna samt intervjuerna nämnts att det saknas är en simhall 
eller ett gym. Kultur som till exempel teater eller bio är något 
annat som framkommit att det saknas. 

Förutom Skäggetorps centrum ses även mängden grönområden 
som en stor tillgång för stadsdelen. Det skall dock poängteras att 
flera invånare nämner att kvaliteten på grönområdena kan 
förbättras. Det gäller även kvaliteten för uteplatser avsedda för 
barn. En form av grönområde som det nämns att det saknas är en 
park. I intervjuerna samt enkäterna framgår även att fler planter-
ingsmöjligheter förutom kolonilotterna norr om stadsdelen 
efterfrågas. Ungdomarna pekar på att de befintliga fotbollsplanerna 
håller för dålig klass och skulle behöva upprustas samtidigt som en 
11-mannaplan önskas. Som tidigare nämnts (se 3.4 Övriga projekt 
i staden) planeras en aktivitetspark i stadsdelen vilker är något 
flertalet invånare ser fram emot eftersom det är något som tidigare 
saknats. 

Övriga styrkor med stadsdelen som det nämnts är närheten till 
Tornby, kollektivtrafiken samt cykelvägarna in till Linköpings 
centrum. 
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4.4.2 Resultat intervju med stadsdelsutvecklare

Som tidigare nämnst har Skäggetorp tecknat ett lokalt 
utvecklingsavtal (se 3.3 Strategisk stadselsplan för Skäggetorp) 
med regeringen för att på så sätt arbeta med att utveckla stadsdelen.
I processen har det varit viktigt att ta tillvara på medborgarnas 
åsikter. En intervju samt diskussion med Nader Ghaemi, anställd 
stadsdelsutvecklare i Skäggetorp, har gjorts. Nader var även med i 
projektet kring upprustningen av Gårdsten i Göteborg, som blivit 
ett internationellt prisbelönt projekt (Boverket 2007b, s.9). 
Gårdsten är en stadsdel från miljonprogrammet som gått från att 
vara ett område med flertalet problem till att vara ett område fritt 
från klotter och där invånarna trivs (Boverket 2007b, s.9). Nader1 
menar att en anledning till att Gårdstensprojektet blev lyckat var 
det faktum att flertalet invånare var med i processen samt arbetade 
vid byggandet, det blev ingen förstörelse eftersom invånarna inte 
ville förstöra något som de själva varit med och tagit fram. 

Han1 pekar på att Skäggetorp i och med utformningen fungerar 
som en egen enklav idag, något som förstärks av att flertalet av 
stadsdelens invånare inte känner någon samhörighet till 
samhället vilket leder till en känsla av utanförskap. I intevjun 
framgår att det är viktigt att försöka skapa en blandning av olika 
boendetyper i Skäggetorp. På så sätt möjliggörs för de boende att 
göra boendekarriär inom stadsdelen. Det kan sedermera leda till 
att den stora mängden som har råd att flytta från Skäggetorp väljer 
att bo kvar. För de arbetslösa är det viktigt att se att grannarna som 
lyckas väljer att bo kvar i stadsdelen när de flyttar.

I intervjun framkommer även att avsaknaden av mötesplatser är 
något som skapar problem eftersom flertalet inte har någonting att 
göra1. Nader pekar även på vikten av att arbeta med åtgärder som 
gör det attraktivt för besökare från övriga Linköping att besöka 
Skäggetorp. Den aktivitetspark som planeras att uppföras i 
stadsdelen under sommaren 2010 är något som kan göra det. 

En intervju har även gjorts med Ann-Kristina Rasmusson. Hon 
arbetar som stadsdelsutvecklare i den intilliggande stadsdelen Ryd, 
som även det är uppfört under miljonprogrammet. Intervjun med 
henne har ägt rum för att se på hennes tankegångar angående Ryd 
samt de arbetssätt de arbetar med i stadsdelen. Även Ryd ligger 
som en egen bostadsenklav i staden och har liknande problem som 
till exempel hög arbetslöshet och sociala problem. Både Nader1 
och Ann-Kristin2 pekar på vikten att arbeta med arbetslöshets-
frågan. I både Ryd och Skäggetorp finns arbetskooperativ som 
arbetar med att fixa enklare arbeten till arbetslösa i stadsdelarna. 
Båda pekar även på att stadsdelarna har brister vad gäller informell 
övervakning vilket bidrar till att invånarna känner sig otrygga i 
vissa delar av stadsdelarna. 

1 Nader Ghaemi,  intervju  2010-03-31.

2 Ann-Kristin Rasmusson, intervju 2010-04-06.
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4.5 SWOT
En SWOT-analys beskriver ett områdes styrkor, svagheter och 
möjligheter samt hot mot området. Analysen är tänkt att fungera 
som ett hjälpmedel för att få en rättvis och heltäckande bild över 
planområdet. Analysen skall därmed kunna fungera som hjälp-
medel för att fatta bra beslut. Områdets styrkor (strengths) 
respektive svagheter (weaknesses) beskriver nuläget medan dess 
möjligheter (opportunities) samt hot mot området (threats) 
beskriver ett framtida scenario. 

Inventeringen, intervjuerna, enkäten och Space syntax-analysen har 
legat till grund för SWOT-analysen.

Styrkor
I Skäggetorp finns idag ett stadsdelscentra med god tillgång på 
service. Här finns till exempel vårdcentral, bibliotek, apotek, frisör 
samt matvarubutik mm. Närservice är något som är viktigt för de 
boende, särskilt för äldre samt andra som har svårt att förflytta 
sig. Det här är även något som uttryckts i enkäten. Genom ett stort 
utbud av service i de olika stadsdelarna minskar behovet av att 
transportera sig med bil för att till exempel handla mat. Det här
innebär ett steg mot att få en hållbar stad. En styrka för Skäggetorp 
är dess geografiska närhet till Tornby och Rydskogen, som i sig 
drar många besökare. Den faktiska utformningen, som gör att 
distansen mellan Skäggetorp och dessa områden upplevs som stor, 
är dock en svaghet som det dock finns möjlighet att åtgärda. 

En annan styrka som området har är att stor del av marken är 
kommunägd. Det är något som underlättar vid genomförandet av 
ett projekt eftersom inte kommunen behöver köpa ut flertalet 
enskilda markägare. Inne i bostadsområdet finns ingen biltrafik, 
vilket flertalet poängterat som en styrka. Det är en styrka som bör 
tas tillvara vid planering för att skapa ett stråk ned mot Skäggetorps 
centrum. Skäggetorp ligger idag nära Linköpings centrum, cirka 
4 kilometer, även om utformningen medför att avståndet upplevs 
som längre. Det här medför att det går ganska snabbt att ta sig in

till stadens centrum med dess olika funktioner och mötesplatser 
med buss och cykel. 

Svagheter 
Stadsdelen Skäggetorp fungerar idag som en egen bostadsenklav 
i Linköping. Det finns ingen riktig samhörighet med någon annan 
stadsdel i staden. En anledning till detta är att Skäggetorp är 
omringat av stora barriärer i form av järnvägen i söder samt 
Bergsvägen i öster. Området är i norr respektive väster omringat av 
Nygårdsvägen, åt dessa väderstreck finns dock inga intilliggande 
bostadsområden. Åt norr ligger ett kolonistugeområde idag och åt 
väster ligger dels ett större åkerparti och dels ett skogsparti. 

Skäggetorp ligger nära både Tornby och Rydskogen men 
utformningen mot dessa. med Bergsvägen respektive 
järnvägen som en barriär mellan områdena, innebär en nackdel för 
Skäggetorp. Tornby köpcentrum erbjuder i stort sett samma utbud 
som Skäggetorps centrum och har dessutom ett utbud som inte 
finns i Skäggetorps centrum vilket gör det mer attraktivt. Närheten 
till Tornby blir då snarare en nackdel istället för en fördel. 
Utformningen av entréerna till Skäggetorp gör att få som inte har 
något ärende i stadsdelen lockas vidare in mot stadsdelen. Detta 
i sin tur medför att majoriteten av dem som rör sig i Skäggetorp 
också antagligen bor i stadsdelen. Delar av Skäggetorp är 
dessutom dåligt omhändertaget vilket gör att området upplevs som 
otryggt. 

En svaghet för Skäggetorp är att det inte finns några mötes-
platser i stadsdelen. Det innebär sämre möjligheter för att skapa ett 
offentligt liv i stadsdelen. Invånarna har pekat på en brist på kultur 
som till exempel teater och bio samt finare restauranger i stads-
delen. Många invånare har även pekat ut grönytorna som en 
svaghet, dessa består idag främst av större dåligt skötta gräsytor. 
Ungdomarna pekar som regel på bollplanernas kvalitet samt att 
en större fotbollsplan saknas medan vuxna mer önskar planter-
ingsmöjligheter i stadsdelen, och inte enbart för de med kolonilott. 
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En annan svaghet för Skäggetorp är den upplevda tryggheten på 
grund av ofta bristande belysning och höga buskage som skymmer 
sikten. Den stora omflyttning som sker i Skäggetorp är en svaghet 
för stadsdelen eftersom det då finns risk att invånare inte vill göra 
något åt sin boendemiljö eftersom att de ändå planerar att flytta 
därifrån. 

Möjligheter
Det finns flertalet grönområden i Skäggetorp som kan utnyttjas för 
exploatering för att på så sätt integrera stadsdelen med de 
angränsande stadsdelarna Tornby och Barhäll. Det innebär att 
översiktsplanens mål att skapa en mer sammanhängande stad kan 
uppnås. Genom ett varierat utbud av upplåtelseformer möjliggörs 
för en blandning av hushåll och därmed integration av olika 
socioekonomiska klasser. Det innebär att möjlighet för boende att 
göra bostadskarriär inom stadsdelen skapas och på så sätt behöver 
inte invånare som har råd nödvändigtvis känna att de vill flytta från 
stadsdelen. 

Att förtäta staden i dessa grönområden innebär ett effektivt sätt att 
utnyttja befintlig infrastruktur som till exempel gator och kollek-
tivtrafik. Dessa områden ligger dessutom i nära anslutning till det 
planerade högeffektiva kollektivtrafikstråket Linklink. Genom en 
utbyggnad i de befintliga kollektivtrafikstråken ökar underlaget 
för kollektivtrafiken. Linklink kan dessutom göra det attraktivt 
för företag att etablera sig i Skäggetorp. Med en utformning av 
platsen mellan Tornby och Skäggetorps centrum samt funktioner 
i Skäggetorps centrum som inte finns i Tornby kan en integrering 
mellan områdena ske. På så sätt kan Skäggetorps centrum och 
Tornby köpcentrum upplevas mer som en enhet. Med funktioner 
som lockar invånare från övriga staden kan en integrering av 
befolkningen ske. 

Översiktsplanen föreslår att Rydskogen skall göras mer tillgängligt 
som mötesplats med fler karaktärer, öppna ytor, aktiviteter, caféer 
med mera. Genom en gång- och cykeltunnel under järnvägen ges

möjlighet att fortsätta på denna idé genom att på den befintliga 
oanvända grönytan norr om järnvägen etablera något som lockar 
besökare till Rydskogen vidare mot Skäggetorp. Det finns idag 
i stadsdelen en blandning av olika kulturer, vilket kan samt bör 
strävas efter att utnyttjas. Invånare har till exempel pekat på bristen 
på finare restauranger och gärna sett att exempelvis en irakisk eller 
somalisk restaurang etablerats i områden. På så sätt kan den 
mångkultur som finns i stadsdelen utnyttjas istället för att som ofta 
är enbart ses som en svaghet som bidrar till en segrerad stadsdel.

Hot 
De hot som finns för Skäggetorp är att stadsdelen blir mer 
nedgången. Idag är den bitivs dåligt omhändertagen. Ju mer 
nedgången en stadsdel blir desto mer resurser krävs för att åtgärda 
problemen när och om det väl görs. Det här innebär att 
investerarna kan behöva avsätta en stor mängd pengar utan att få 
någon större vinst vilket kan bli ett problem. Idag kan det vara 
svårt att få byggherrar att satsa i miljonprogramsområden eftersom 
de vill bygga för att få en företagsekonomisk vinst och inte en 
samhällsekonomisk vinst. Nya bostäder i ett miljonprograms-
område attraherar inte de kapitalstarka individer som till exempel 
attraheras av strandnära bebyggelse och annan bebyggelse i 
attraktivare lägen. 

Att företag får mer vinst genom att bygga i dessa lägen är en 
anledning till att en stor del av det som byggs idag är bostadsrätter 
i attraktiva lägen. Ett annat hot mot området är bullersituationen 
eftersom stadsdelen är omringad av trafikleder. Med en ökad trafik 
ökar bullret i de områden som kan exploateras för att integrera 
Skäggetorp med de angränsande stadsdelarna. Det innebär att 
åtgärder måste göras för att minska bullret och på så sätt skapa 
boendemiljöer som klarar de satta bullernivåerna. 
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Styrkor
- God service i området
- Stor andel kommunägd 

mark
- Närhet till Tornby 

- Närhet till Rydskogen
- Cykelavstånd till centrum

- Trafiksäkert

Svagheter
- Omringat av barriärer
- Dåligt underhållet och 

otryggt
- Få anledningarr att ta sig dit
- Upplevt avstånd till Tornby, 

centrum och Ryd
- Få mötesplatser

- Omflyttning

            Möjligheter
- Förtätning i 

befintliga grönområden
- Utveckling av Skäggetorps 

centrum
- Dra nytta av närheten till 

Tornby och Rydskogen
- Kultur och fritid

- Linklink

Hot
- Buller

- Vem vill investera?

SWOT

4.5.1 Resultat SWOT-analys

Fig 4-13. Sammanfattning SWOT-analys.
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4.6 Sammanfattning
Nedan följer en kort sammanfattning av de resultat som 
framkommit i de olika analyserna samt hur resultaten kan komma 
att påverka utformningen av planförslaget. 

I Skäggetorps närområde har gatustrukturen relativt låga 
integrationsvärden. Det finns dock ett par axiallinjer med högre 
integrationsvärden. Space syntax-forsningen har visat att dessa 
skapar stråk där flertalet invånare väljer att förflytta sig. För 
att klara av målsättningen att skapa ett välanvänt stråk ned till 
Skäggetorp från de omkringliggande stadsdelarna kommer det 
därför bli viktigt att utnyttja de befintliga axiallinjerna med höga 
integrationsvärden i Skäggetorps närhet. På så sätt kan ett 
välanvänt stråk skapas förutsatt att det utformas på ett attraktivt 
sätt. En anledning till att integrationsvärdena i Skäggetorp är låga 
är att järnvägen fungerar som en barriär mellan olika gatunät. 
Genom att utreda möjligheterna att minska denna barriär kan 
integrationen öka. Möjligheter att skapa förutsättningar för att 
korsa över eller under järnvägen bör därför studeras. På så sätt kan 
gatunätet norr om järnvägen kopplas ihop med gatunätet söder 
om. Därmed skapas förutsättningar för ett välanvänt stråk ned mot 
Skäggetorp.

Vid utformningen av planförslaget bör dessutom möjligheterna att 
skapa förutsättningar för mötesplatser studeras. Mötesplatser är 
något som bevisligen saknas i stadsdelen. Det bör skapas 
mötesplatser för invånare i alla olika ålderskategorier. I enkäten 
och intervjuerna har det framkommit att kvalitativa grönområden 
är något som saknas. Parker samt planteringsmöjligheter är något 
som invånarna saknar i stadsdelen. Det bör därför studeras om 
detta är något som är möjligt att placera i stadsdelen.

Av intervjuerna med stadsdelsutvecklare har det framkommit att 
förutsättningar för att göra boendekarriär i stadsdelen är viktigt att 
skapa. Det är något som kan öka självkänslan för invånarna i stads-
delen samt minska stadsdelens dåliga rykte. Planförslaget kommer

därför att studera möjligheterna att inte enbart planera för 
flerbostadshus utan möjligheterna för andra boendeformer 
kommer även att utredas. 

Arbetslösheten är ett problem i Skäggetorp. Därför skpades 
Arbetskooperativet Koops för två år sedan. De har kompetens och 
erfarenhet för olika tjänster. Vid utformningen av planförslaget 
kommer därför förslag där möjligheterna att nyttja deras 
kompetetens föreslås. På så sätt kan arbetstillfällen för stadsdelens 
invånare skapas.
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5Planförslag



5. Planförslag
Syftet med examensarbetet är att koppla ihop Skäggetorp med 
övriga staden och på så sätt skapa en mer sammanhängande stad. 
Utifrån analyserna har ett antal områden föreslagits som skall 
utnyttjas för olika ändamål för att nå syftet med examensarbetet.  

Eftersom att Skäggetorp, och därmed det avgränsade området för 
examensarbetet, är ett så pass stort område har denna del delats 
in i mindre delområden där förändringsåtgärder föreslagits. På 
Fig 5-1 visas de delområden där förändringsåtgärder föreslås. De 
delområden som planförslaget behandlar är den sydöstra delen av 
stadsdelen, den sydvästra samt området vid Skäggetorps centrum. 
Planförslag föreslår även ändringar för korsningen mellan 
Grenadjärgatan samt Industrigatan. 

För vissa delområden visas enbart ett schematiskt förslag, medan 
andra krävt en mer detaljerad utformning. De senare har delats in i 
fyra avsnitt. I del ett redogörs för de planförutsättningar och 
problem som finns för de olika delområdena. I del två redogörs 
sedan kortfattat för de olika förslag på lösningar som föreslås. I den 
tredje delen redovisas ett mer detaljerat planförslag. Till sist 
redovisas berörda delområdens rumstäthet samt exploateringstal i 
ett fjärde avsnitt.

De åtgärder som vidtas skall bidra till att öka attraktiviteten i 
Skäggetorp bland annat genom att skapa funktioner som lockar 
invånare från övriga staden ner till Skäggetorp. De skall även bidra 
till att skapa ett mer attraktivt stråk ned till stadsdelen. På så sätt 
blir det möjligt för invånare som inte har något direkt ärende i 
Skäggetorp att ta sig ner till stadsdelen. 

Arbetslösheten är som tidigare framgått ett problem för stadsdelen. 
Vid utformningen av planförslagen för de olika områdena har 
därför möjligheterna att nyttja arbetskooperativet Koops 
kompetens studerats. Förhoppningen är att Koops vid ett eventuellt 
genomförande av planförslagen nyttjas. 

Fig 5-1. Karta över de områden där förändringsåtgärder föreslås.
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5.1 Kontakten mellan Skäggetorps 
centrum och Tornby köpcentrum

Fig 5-2. Karta över det i kapitlet behandlade delområdet. 

Avsnittet behandlar kopplingen mellan stadsdelarna Skäggetorp 
och Tornby. Det här delområdet har krävt att området framför 
Skäggetorps centrum behandlas mer detaljerat. Det sker i kapitel 
5.2 Skäggetorps centrum. 

5.1.1 Problem och förutsättningar
I översiktsplanen för staden Linköping pekas området ut som 
möjligt för blandad bebyggelse med bostäder, verksamheter och 
kontor (Linköpings kommun 2009d, s.50).

Både Skäggetorps centrum och Tornby köpcentrum är stora 
köpcentrum som ligger nära varandra. Den fysiska utformningen 
mellan centrumen medför dock att avståndet upplevs som långt. 
Anledningen till det är att det är svårt att ta sig mellan områdena 
eftersom Bergsvägen fungerar som en barriär mellan områdena. Fig 5-4. Befintliga passager över respektive under Bergsvägen.

Fig 5-3. Foto på området mellan Tornby och Skäggetorp.

I och med att Tornby köpcentrum har ett större utbud är det 
upplevda avståndet en nackdel för Skäggetorps centrum. Utform-
ningen mellan områden medför att besökarna till Tornby köp-
centrum inte lockas vidare till Skäggetorps centrum. Det finns inte 
något naturligt stråk att ta sig mellan områdena på grund av att det 
är bristfälligt med över- respektive undergångar på Bergsvägen.

Det upplevda avståndet förstärks ytterligare i och med att område-
na närmast Bergsvägen utgörs av oanvända grönytor samt större 
parkeringsplatser. Dessa ytor fyller idag inte någon funktion. 
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Skäggetorp har idag en brist på olika primära funktioner. En primär 
funktion är exempelvis handel och bostäder. En anledning till det 
är den funktionsseparering som det planerades för under miljon-
programmet. Det innebär att stadsdelen inte befolkas under stora 
delar av dygnet. 

Ett annat problem för stadsdelen är som tidigare nämnts att den 
ligger som en egen bostadsenklav. Det innebär att majoriteten av 
de invånare som rör sig i stadsdelen även bor där. I och med att det 
är en segregerad stadsdel bidrar det till att en integration av 
människor från olika socioekonomiska klasser förhindras. 
Eftersom stadsdelen ligger som en egen bostadsenklav är det idag 
svårt för trafikanter att lägga märke till stadsdelen innan de 
passerat infarten. Det förstärks ytterligare av att infarten till 
området inte ligger direkt in till Skäggetorps centrum. 

5.1.2 Planförslag
Det är idag svårt för Skäggetorps centrum att konkurrera med 
Tornby köpcentrum. Den främsta anledningen till det är som 
tidigare nämnts det större utbud som finns i Tornby. Det är inte 
heller möjligt för Skäggetorps centrum att kunna erbjuda samma 
utbud som Tornby. För att öka Skäggetorps centrums attraktivitet 
föreslås istället att funktioner som inte finns på Tornby köpcentrum 
bör etableras på platsen. 

Majoriteten av Tornbys besökare använder parkeringen framför 
IKEA. Det blir därför viktigt att härifrån skapa ett attraktivt stråk 
mot Skäggetorps centrum. Genom att locka besökare till platsen 
samt från platsen skapa ett naturligt stråk till Skäggetorps centrum 
kan en naturlig förflyttning mellan Tornby och Skäggetorp ske. 
Området föreslås utformas som en blandstad med verksamheter, 
kontor och bostäder. Det område där stråket bör påbörjas ifrån 
utgörs idag av Biltemas parkeringsplats. Denna parkering 
föreslås därför flyttas för att istället placeras sydöst om Biltema 
vid korsningen mellan Tornbyvägen och Svedengatan (se Fig 5-9 
Illustrationsplan s.53).

Fig 5-5. Foto på den befintliga platsen framför Biltema.

Fig 5-6. Illustration 1 över tänkt plats framför Biltema, för plats se 
Fig 5-9 Illustrationsplan s.53. 

Skäggetorp är en av de platser som är utpekade som möjliga för 
pendlarparkeringar. En förtätning vid hållplatsen ökar därför 
underlaget för kollektivtrafiken som därmed kan utvecklas. En 
förtätning runt en viktig kollektivtrafikhållplats medför att fler ges 
möjlighet att åka kollektivt till jobbet. Dessutom ökar resande-
underlaget. En avgörande faktor att välja kollektivtrafik är att ha 
nära mellan arbetsplats och kollektivtrafik (Linköpings kommun 
2009d, s.76). Det innebär ett steg mot en hållbar utveckling.
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5.1.3 Detaljerat planförslag
På det föreslagna stråket föreslås byggnader forma en diagonal 
mellan de olika områdena. Byggnaderna föreslås vara högre mot 
Bergsvägen för att avta i höjd närmare Skäggetorps centrum. De 
kan då passa in med de befintliga byggnaderna (se kapitel 5.1.5 
Rumsenheter och rumstäthet s.56). Den nya bebyggelsen 
föreslås vara mellan sex och åtta våningar exklusive ett landmärke 
på fjorton våningar. Byggnadshöjderna innebär en relativt hög 
täthet, högre än den som finns idag i Skäggetorp. 

En tät bebyggelse skapar möjlighet för ett varierat utbud av service 
och handel och är en premiss för stadens kraft och stadspuls 
(Ullstad 2008, s.16). Den föreslagna bebyggelsen är något högre 
än de befintliga byggnaderna i Skäggetorp. För att få en mångfald 
är en tät koncentration av människor en förutsättning (Jacobs 1961, 
s.234). En annan anledning till den föreslagna tätheten är att det 
blir viktigt att utnyttja Bergsvägens skyltläge. Av den anledningen 
föreslås våningsantalet vara som högst vid Bergsvägen.

För att motverka det faktum att stadsdelen ligger som en egen 
bostadsenklav föreslås en omdragning av Tornbyvägen. Tornby-
vägen föreslås dras om så att den rakas ut sista biten mot Bergs-
vägen och vidare mot Skäggetorps centrum (se Fig 5-7 nedan). 
På så sätt kan förutsättningar för en naturlig förflyttning mellan 
Tornby och Skäggetorp skapas. Entrén till Skäggetorp blir 
dessutom direkt till Skäggetorps centrum. Omdragningen innebär 
att antal axiallinjer från Tornby till Skäggetorp minskar från fyra 
till en. Därmed ökar integrationsvärden och även potentialen att 
fler rör sig mellan stadsdelarna. Utformningen av Tornbyvägen 
skall ske så att byggnader placeras utmed vägen för att på så sätt  
ge vägen en mer stadsmässig karaktär.

Fig 5-7. Karta över föreslagen ny dragning på Tornbyvägen.
Vägen föreslås dras om för att leda direkt in till Skäggetorps 
centrum.

Fig 5-8. Volymstudie från Biltema mot Skäggetorps centrum, för 
Biltemas respektive Skäggetorps centrum läge se Fig 5-9 Illustra-
tionsplan s.53.
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Fig 5-9 Illustrationsplan i skala 
1:4000. Den svarta linjen visar 
var sektionen på nästa sida är 
tagen. Siffrorna anger var 
illustrationerna är tagna.
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Det föreslagna stråket innebär att en ny gång- och cykelbro 
placeras över Bergsvägen. För att skapa ett attraktivt och valanvänt 
stråk är en grundförutsättning att det finns butiker och verksam-
heter längs trottoarerna (Jacobs 1961, s.58). Jacobs (1961, s.179) 
menar även att en stadsdel bör innehålla flera olika primära 
funktioner. Det föreslås därför att en blandstad med kontor, handel 
och bostäder skapas på området mellan Tornby och Skäggetorp. 
Genom förtätning i stadsdelscentrumen närmar sig inte bara 
Skäggetorps centrum och Tornby köpcentrum varandra, 
kundunderlaget kan dessutom öka vilket ger förutsättningar till en 
fortsatt utveckling av centrumen.

Fig 5-11. Illustration 2 över tänkt stråk, se Fig 5-9 Illustrations-
plan s.53. Bottenplan föreslås innehålla service och handel.

Genom att blanda bostäder, handel och arbetsplatser skapas en 
plats som är befolkad under så stor del av dygnet som möjligt 
(Boverket 1998, s.11). Det leder till att brott förhindras (Boverket 
1998, s.49). Upplysta butiker nattetid kan ge en ökad trvisam-
hetskänsla samt ökad säkerhet (Boverket 1998, s.77). En blandstad 
kan även skapa anledningar för invånare att ta sig till Skäggetorp. I 
och med att nya arbetsplatser skapas i stadsdelen bidrar det till att 
en möjlighet till blandning mellan olika socioekonomiska grupper 
skapas.

Tillsammans med uträtningen av Tornbyvägen innebär 
diagonalstråket mellan Skäggetorp och Tornby att de globala 
integrationsvärdena ökar. Anledningen är att det krävs färre 
axiallinjerna för att ta sig mellan stadsdelarna. Genom att skapa ett 
läge med hög global integration skapas även förutsättningar för att 
området används inte enbart av användare från den egna stadsdelen 
utan även från övriga staden. 

Genom ökningen av den rumsliga integrationen på platsen kan det 
förmodas innebära att området får goda förutsättningar för butiker 
och andra besöksintensiva verksamheter eftersom dessa föredrar 
att ligga på välbesökta platser. Som tidigare nämnts 
planeras en Linklinklinje med spårvagnstrafik till Skäggetorp 
(Trivector 2007). Det innebär att kollektivtrafiken till stadsdelen 
förbättras. Vid en eventuell utbyggnad av Linklink bör även en 
slinga med spårvagnstrafik på det tänkta stråket från Skäggetorp 
och bort mot Tornby och sedan vidare utredas.

Fig 5-10. Volymtudie från Skäggetorp mot Tornby med Skäggetorps 
köpcentrum längst ner i bilden. För Biltemas respektive 
Skäggetorps centrum läge se Fig 5-9 Illustrationsplan s.53.
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Sören Olsson har studerat det offentliga livet i Göteborg (Nyström 
2006 s.110). Genom dessa studier har han funnit att stråken oftast 
blir attraktivare än torgen eftersom det längs stråken ofta passerar 
fler människor. Vidare pekar han på att Linnégatan i Göteborg, där 
människor strosar fram och tillbaka, har blivit en populär 
mötesplats. Som framgått i intervjuerna samt enkäterna till 
invånarna i stadsdelen saknas primära funktioner som till exempel 
olika mötesplatser samt kultur. Dessa funktioner har potential att 
etableras på platsen. 

Fig 5-12. Illustration 3 över tänkt byggnad med kontor samt 
verksamheter i bottenplan. Illustrationen är från den östra delen 
av det föreslagna torget, för plats se Fig 5-9 Illustrationsplan s.53.

Fig 5-13.Sektion söderut över nya byggnader utmed det tänkta stråket, se Fig 5-9 Illustrationsplan s.53. Sektionen är tagen snett över Bergsvägen vilket 
innebär att den ser bredare ut än vad den är. Sektionen är tagen från väster till öster. Det innebär att den föreslagna våningshöjden är något lägre vid den 
befintliga bebyggelsen vid Skäggetorps centrum. På så sätt anpassas våningsantalet till den befintliga bebyggelsen. Våningsantalet ökar sedan utmed 
Bergsvägen för att utnyttja dess skyltläge. 
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5.1.4 Rumsenheter och rumstäthet
Rumstäthet beskriver förhållandet mellan antalet rumsenheter och 
områdets areal uttryckt i hektar. Begreppet rumsenhet har satts upp 
för att möjliggöra jämförelser mellan olika bostadsområden, en 
rumsenhet är 25 kvadratmeter. Antal rumsenheter i ett 
bostadsområde är därmed lika med områdets bostadsvånings-
yta dividerat med 25. 

Fig 5-14. Karta över föreslagna våningshöjder.

Den röda markeringen visar planområdet, som är 16,9 hektar. 
Våningshöjderna föreslås variera från sex våningar närmast 
Skäggetorps centrum, för att passa in med de befintliga byg-
gnaderna vid Skäggetorps centrum, upp till åtta våningar på östra 
sidan om Bergsvägen med en högre byggnad på fjorton våningar. 
Föreslagna våningshöjd innebär att området kommer att innehålla 
cirka 9790 rumsenheter. Det skulle innebära en rumstäthet på 579 
rumsenheter per hektar. Exploateringstalet, det vill säga brutto-
arean dividerat med den totala markarealen, för området är 1,45. 

5.2 Skäggetorps centrum

Fig 5-15. Karta över det i kapitlet behandlade delområdet. 

5.2.1 Problem och förutsättningar
Likt tidigare område är den här delen av Skäggetorp utpekat som 
möjligt för blandad bebyggelse med bostäder, verksamheter och 
kontor i översiktsplanen för staden Linköping (Linköpings 
kommun 2009d, s.50).

Området framför Skäggetorps centrum är idag en stor 
parkeringsplats där endast ett fåtal av platserna utnyttjas. Det gör 
att platsen upplevs som tråkig i och med att den är öde och det 
inte händer något på platsen. Utformningen av platsen medför att 
besökare inte lockas att stanna på platsen mer än nödvändigt. Det 
här är ett problem för stadsdelen. Förutom den stora mängd 
parkeringsplatser som finns framför Skäggetorps centrum finns 
även en stor mängd parkeringsplatser under köpcentrumet. Det 
innebär att brist på parkeringsplatser inte är något problem för 
stadsdelen. 
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Fig 5-16. Foto på parkeringen framför Skäggetorps centrum.

Som tidigare nämnts finns en stor arbetslöshet samt sociala 
problem i Skäggetorp. I stadsdelen finns flertalet låginkomsttagare. 
Dessa faktorer medför att det vid utformningen av planförslaget 
blir viktigt att även utforma platser där det inte finns något 
opåtvingat tvång att konsumera. Det finns idag ofta en brist på 
stadsmiljöer idag där det inte finns något opåtvingat tvång att 
konsumera. Vid utformningen blir det även viktigt att skapa 
förutsättningar för arbetstillfällen för lågutbildade i stadsdelen. 

Som framgått av analyserna är ett problem i Skäggetorp 
avsaknaden av kvalitativa grönytor. Detta är även något som 
flertalet invånare pekat på i enkäterna och intervjuerna. Vid 
utformningen av planförslaget bör därför detta has i åtanke. Sådana 
miljöer är även något som inte skapar en påtvingad konsumtion. 

Det finns idag en konkurrenssituation mellan Skäggetorps centrum 
och Tornby köpcentrum som gynnar den senare. Det är ett problem 
för Skäggetorps centrum. Anledningen att fler väljer Tornby är att 
de har ett större utbud.

5.2.2 Planförslag
För att öka attraktiviteten för platsen blir det viktigt att utforma 
platsen på ett attraktivt sätt. Platsen är idag det första besökarna ser 
av Skäggetorps centrum. Det medför att vikten av utformningen 
av platsen blir än större. Av den anledningen föreslås de befintliga 
parkeringsplatserna framför Skäggetorps centrum tas bort (se Fig 
5-18 Illustratonsplan s.58). Idag finns parkeringsplatser även 
under köpcentrumet där majoriteten dessutom ofta står tomma. 
Även om förhoppningen är att så många som möjligt använder 
kollektivtrafik innebär ny bebyggelse att ett parkeringsbehov 
uppstår. För den i tidigare avsnitt föreslagna bebyggelsen föreslås 
det uppstådda parkeringsbehovet lösas med parkering i bottenplan 
på en av byggnader. Det medför att besökarna från parkerings-
platserna kan ta sig upp en våning för att där befinna sig i en 
byggnad med handel och verksamheter.

För att öka antalet kvalitativa grönområden i stadsdelen föreslås 
att en park anläggs på delar av de befintliga parkeringsplatserna 
framför Skäggetorps centrum. Parken har ofta fått en 
underskattad betydelse i stadsplaneringen som social mötesplats, 
istället har oftare torg planerats (Ståhle 2005, s.70). Befintliga 
parker har dock ofta fått en viktig roll för sociala verksamheter.

Fig 5-17. Illustration över tänkt park.
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Fig 5-18
Illustrationsplan 
i skala 1:1500.
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En park skapar förutsättningar för att platsen skall användas under 
längre stunder. Med blandade funktioner i byggnaderna intill får 
parken potential att besökas av en blandning av potentiella 
användare. Dessa olika användare kommer att använda parken 
under olika tider på dygnet på grund av deras avvikande dags-
scheman (Jacobs 1961, s.120). 

Parken föreslås ramas in av byggnader på bägge sidor. Genom att 
rama in området (se Fig 5-18 Illustrationsplan s.58) kan en torg-
bildning skapas med möjlighet för funktioner som caféer, gym och 
biograf mm. Det finns en intressent att bedriva gym i samverkan 
med den befintliga vårdcentralen i stadsdelen. Tillgång till 
rehabilitering och friskvård kan öka attraktiviteten för vård-
centralen för vissa typer av skador och sjukdomar. 

Fig 5-19. Illustration 1 över tänkt torgbildning, för plats se Fig 
5-18 Illustrationsplan s.58.

I analyserna har det konstaterats att mötesplatser är något som 
saknas i Skäggetorp. Mötesplatser är något som ett redan befintligt 
centrumområde har goda förutsättningar att tillskapa. Mötesplatser 
samt förutsättningar för boende att driva egna aktiviteter främjar

trivseln i ett område samt skapar nöjdare invånare (Gullberg 
2006, s.143). Det här har utnyttjats vid utformningen av plan-
förslaget. Det blir exempelvis svårt för Skäggetorps köpcentrum 
att konkurrera med Tornby. Av den anledningen blir det viktigt för 
Skäggetorps köpcentrum att ha funktioner som inte finns i Tornby. 
På så sätt kan de olika köpcentrumen leva mer i symbios med 
varandra. 

I Skäggetorp finns flera olika kulturer. Vid planeringen för 
området blir det viktigt att utnyttja detta. För samhällsplanering är 
det viktigt att se kulturen som en resurs och inte enbart se 
problemen, problemen och möjligheterna måste beaktas parallellt 
för att få bästa möjliga resultat (Gullberg 2006, s.35). I Tensta har 
arbetslösas förening skapat en samlingsplatsen Tensta träff där det 
bedrivs café och matservering samt arrangeras kulturutställningar 
och musikspelningar med mera (Gullberg 2006, s.63). Tensta träff 
har bidragit till en stärkt identitet och självkänsla i stadsdelen. I 
intervjuerna framgick exempelvis att en finare restaurang saknas. 
Det framgick även att en iransk eller somalisk restaurang vore ön-
skvärt. Det är något som förhoppningsvis kan etableras i området.

5.2.3 Detaljerat planförslag
Med den föreslagna parken skapas en utemiljö där det inte finns 
något tvång att konsumera. En park kan besökas av andra 
anledningar än konsumtion. På så sätt skapas förutsättningar för att 
den skall bli en mötesplats.

Parken föreslås utformas i tre olika delar som inramas med 
trädplanteringar runtomkring för att minska känslan av de bilar 
som kommer trafikera områdena runt parken. Området närmast 
Skäggetorps köpcentrum föreslås få en mer offentlig karaktär, i 
det här området föreslås område för torghandel respektive scen 
etableras. I området föreslås även möjligheter för att etablera 
någon typ av kiosk skapas. Med olika typer av verksamheter i 
parken ökar den informella kontrollen och därmed minskar rädslan 
för brott (Boverket 1998, s.85). 
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Fig 5-20. Illustration 2 över föreslagen scen, för mer info om 
placering se Fig 5-18 Illustrationsplan s.58.

I Skäggetorp har invånarna utpekat intresse för att driva arbets-
kooperativ för att syssla med bland annat torghandel, rådgivning 
och utbildning för kvinnor som vill starta eller utveckla företag 
(Linköpings kommun 2009c, s.7) Det finns även intresse att 
bedriva resebyrå med turistinformation, hushållsnära tjänster, 
städning och utemiljö, hantverkare, internetcafé och IT-hantverk.  
Genom att ta tillvara på invånarnas intressen vid utformningen av 
planförslaget skapas dessutom arbetstillfällen i stadsdelen. Det 
är dessutom något som ligger i kommunens mål. Kommunen har 
även som mål att ge stöd till etablering i svenskt samhälls- och 
arbetsliv. Genom att i parken etablera aktiviteter som allsång och 
torghandel på platsen ges förutsättningar för att platsen används 
mer. Därmed kan även den upplevda tryggheten på platsen öka.

Fig 5-21. Illustration 3 över torghandel, för mer info om placering 
se Fig 5-18 Illustrationsplan s.58.

Vid utformningen av parken har Jane Jacobs fyra kännetecken på 
en väl fungerande park prövats. Dessa är sinnrikhet, centrum-
bildning, sol och inramning (Jacobs 1961, s.128). Sinnrikhet 
innebär att parken skall ha en mångfald av orsaker som lockar 
besökare till parken. Det innebär att en möjlighet att locka en större 
mängd besökare skapas i och med att varje besökare inte kommer 
dit av samma anledning. Jacobs pekar på att sinnrikhet kan skapas 
genom nivåskillnader i markplanet, gruppering av träd, gläntor 
som ger olika perspektiv, det handlar kort och gott om hårfina 
utstuderade skillnader (Jacobs 1961, s.129).

Centrumbildningen kan vara en del av sinnrikheten (Jacobs 1961, 
s.129). Jacobs pekar på att lyckade och välbesökta parker ofta har 
en tydlig centrumbildning. Att byggnader inte skuggar en park 
under större delen av dygnet är viktigt för att den skall användas 
men samtidigt är det viktigt att parken inramas av byggnader 
(Jacobs 1961, s.130). I den centrala delen föreslås en centrum-
bildning utformas med hjälp av gångvägar som leder in till en 
staty omgiven av en vattenspegel. Österut mot infarten till området 
föreslås den tredje delen etableras där fokus är på växtligheten med 
hjälp av olika planteringar. Planeringsmöjligheter är något som i 
intervjuerna och enkäterna framkommit att det saknas.
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5.3 Kontakten mellan Skäggetorp och Ryd

Fig 5-22. Karta över det i kapitlet behandlade delområdet. 

5.3.1 Problem och förutsättningar
Området är i översiktsplanen för staden Linköping utpekat som 
utredningsområde för bebyggelse samt park eller en kombination 
av dessa (Linköpings kommun 2009d, s.152). En del av området är 
dessutom i översiktsplanen utpekat som värdefullt park- och 
naturområde. Området består bland annat av gamla och värdefulla 
ekar. För mer information om exakt vilka områden som nämns se 
kapitel 3.1 Översiktsplan för staden Linköping. I mark- och vatten- 
användningskartan i översiktsplanen föreslås även Glyttingevägen 
dras om genom att rakas ut.

Området består idag av större gräsytor som växt igen. Det innebär 
att området sällan eller aldrig används för rekreation eller dylikt. 
Det innebär att inga större befintliga värden går förlorade med ny 
bebyggelse i området.

Fig 5-23. Foto på området idag.

Det finns bebyggelse norr om Nygårdsvägen. Bebyggelsen ligger 
dock en bit in från vägen. Det medför att bebyggelse bör placeras 
även norr om Nygårdsvägen. Anledningen är att det annars finns 
risk att Nygårdsvägen kommer att fungeras som en barriär. Med 
bebyggelse på båda sidor underlättas för förflyttning mellan 
områdena. Därmed minskar risken att det blir två avskilda 
områden.

Fig 5-24. Foto på Nygårdsvägen i den södra delen av Skäggetorp.
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Fig 5-25. Foto på den befintliga bebyggelsen i den sydöstra delen 
av Skäggetorp som ligger en bit in från Nygårdsvägen. 

Idag finns ingen kontakt mellan stadsdelarna Ryd och Skäggetorp 
bebyggelsemässigt. Det innebär att avståndet mellan stadsdelarna 
upplevs som långt. Som Space syntax-analysen visar är även 
integrationsvärdena på axiallinjerna mellan stadsdelarna låga. Det 
innebär att potentialen att ha hög förflyttning mellan stadsdelarna 
är låg med befintlig utformning. I och med att Skäggetorp är en 
segregerad stadsdel blir det här ett problem.

I analysen har det konstaterats att ett problem för Skäggetorp är 
att det finns få olika boendeformer i stadsdelen. Med flera boende-
former skapas möjlighet att göra boendekarriär i stadsdelen. Det 
kommer has i åtanke vid utformningen av planförslaget för 
området.

I den södra delen av området planeras för Götalandsbanan. Det 
innebär att ett 25-30 meter stort område kommer att användas. Det 
är dock inklusive befintliga spår. Det kommer i sin tur innebära att 
en redan stark bullerkälla förstärks. För utformningen av området 
blir det därmed viktigt att planera för att klara av bullernormerna.

Banverket pekar på att ny bebyggelse generellt sett inte bör tillåtas 
inom 30 meter från järnvägen. Inom 30 meter från järnvägen kan 
dock viss verksamhet finnas där människor endast tillfälligtvis 
uppehåller sig, till exempel parkeringar, trafikanläggningar, garage, 
förråd och vegetation. På illustrationsplanen har därför ett område 
30 meter från det område som uppskattats kommer att bli området 
för den planerade Götalandsbanan markerats. 

Fig 5-26. Riktlinjer för olika typer av verksamheter (Banverket 
2009, s.15).

Linköpings kommuns rekommendationer för bebyggelse är 
femtio meter från järnväg med möjlighet till kortare avstånd för 
vissa områden (Linköpings kommun 2009d, s.34). Efter 
diskussion med kommunen är detta ett område där bebyggelse kan 
tillåtas närmare. I Barhäll söder om järnvägen ligger den 
närmaste bebyggelsen trettio meter från järnvägen och där har 
bullernormerna klarats av. Genom att ingen bebyggelse får vara 
mindre än trettio meter från järnvägen innebär det att den del av 
området som ligger närmast övriga stadsdelarna inte kan bebyggas. 
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Fig 5-28. Sektion över ny utformning av Nygårdsvägen, för mer 
precist läge se Fig 5-29 Illustrationsplan s.64.

Ny bebyggelse placeras utmed Nygårdsvägen för att få 
upplevelsen av att vägen är smalare. Det är viktigt eftersom drygt 
hälften av alla trafikanter överskrider hastighetsgränserna (Hydén 
2008, s.110). Det hjälper därmed inte enbart med att sänka 
hastigheten utan utformningen av vägen behöver ske för att 
medverka till en hastighetssänkning.

5.3.2 Planförslag
En anledning till att avståndet mellan stadsdelarna Skäggetorp och 
Ryd upplevs långt är att området mellan stadsdelarna upplevs som 
landsbygd. Det upplevda avståndet förstärks ytterligare av att 
vägarna är uppbrutna med flertalet svängar och därmed kortare 
axiallinjer. Det här leder till att integrationen mellan stadsdelarna 
är låg. Av den här anledningen föreslås Glyttingevägen dras om likt 
det Översiktsplanen föreslår, se Fig 5-27 till höger.

Sträckningen innebär att Glyttingevägen fortsätter rakt fram mot 
Nygårdsvägen. Den nya sträckningen kan förmodas innebära att 
fler bilister passerar Skäggetorp norr om stadsdelen istället för att 
passera söder om stadsdelen. Med mer trafik norr om stadsdelen 
kan hastighetssänkande åtgärder motiveras på Nygårdsvägens 
södra del. 

Genom att via utformningen på vägen leda trafikanter norr om 
Skäggetorp kan det förväntas bli mindre biltrafik söder om stads-
delen. Mindre bilister ger förutsättningar för att göra Nygårdsvägen 
mer trafiksäker på aktuell sträcka. Genom trafiksäkerhetsåtgärder 
med avsikt att sänka hastigheterna och öka den upplevda trygg-
heten kan risken att Nygårdsvägen fungerar som en barriär minska. 
Av den anledningen föreslås Nygårdsvägen få en annan karaktär 
fram till och med den planerade nya anslutningen till Glyttinge-
vägen, se Fig 5-27 uppe till höger. Vid planeringen för området blir 
det dock fortsatt viktigt att planera för så få utfarter till Nygårds-
vägen som möjligt. På så sätt kan en rytm i trafiken säkerställas 
eftersom vägen även i fortsättningen kan förmodas ha relativt 
många trafikanter.

En gångtunnel under järnvägen (se kapitel 5.4 Kontakten 
mellan Skäggetorp och Rydskogen) kan locka besökare ner till 
Skäggetorp. Det blir därmed viktigt att utforma platsen för att 
locka folk vidare mot Skäggetorp samt göra platsen attraktiv att bo 
på.

Fig 5-27. Karta över området för ny karaktär på Nygårds-
vägen (svart markering) samt ny dragning på Glyttingevägen (röd 
markering).
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Fig 5-29 Illustrationsplan i skala 1:2500 över den sydvästra delen av Skäggetorp. Siffrorna visar var illustrationerna är tagna från och de röda linjerna vad 
sektionerna visar och kikaren visar var volymstudien är tagen.
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Det är viktigt att gång- och cykeltrafikanter upplever vägen som 
trygg att passera. För att skapa möjligheter för förflyttningar 
mellan den föreslagna nya bebyggelsen söder om Nygårdsvägen 
och den befintliga bebyggelsen norr om Nygårdsvägen förbinds 
infarterna till det nya områden med de axiallinjer norr om 
Nygårdsvägen med hög rumslig integration. På så sätt utnyttjas 
deras integrationsvärden för att skapa ett område med högt 
rumsligt integrationsvärde även söder om Nygårdsvägen. Enligt 
forskningen kring Space syntax bidrar det till att förflyttningar 
mellan områden sker. På så sätt skapas förutsättningar för att det 
nya området skall fungera ihop med befintlig bebyggelse. 

Genom bebyggelse i det här området kan Skäggetorp närma sig 
Ryd samt Rydskogen. Upplevelsen av att Skäggetorp ligger långt 
från dessa kan därmed minska. Av den anledningen är det en viktig 
plats att utnyttja för att minska Skäggetorps upplevelse som en 
egen bostadsenklav. I området är dock buller ett problem som 
måste lösas för att inte få bullerstörda bostäder.

Ett sätt att lösa bullerproblematiken är att planera för en tyst sida i 
bebyggelsen in mot gården. Då ges ljudmässiga förutsättningar för 
ostörd nattsömn (Kihlman 2008, s.19). Vid utformningen av lägen-
hetslösningar blir det viktigt att placera de mindre bullerkänsliga 
rummen som kök och badrum mot bullerkällan. På så sätt kan mer 
bullerkänsliga rum placeras mot den mindre bullerstörda gården. 
För att klara av bullerproblematiken blir det även viktigt att 
utnyttja bebyggelse och dess skyddande effekt för att skapa tysta 
platser och områden (Kihlman 2008, s.20). Mindre buller släpps in 
om öppningarna mellan byggkroppar sluts. Bullersänkande åt-
gärder bör även vidtas för bullret vid järnvägen närmare ljudkällan.

Som framgick i intervjun med Nader Ghaemi1 är det viktigt att 
skapa bebyggelse som ger förutsättningar för att göra boende-
karriär i stadsdelen. För att motverka en fortsatt segregering i 
förortsområden från miljonprogrammet är det viktigt att arbeta 
med att få medborgare som har ekonomiska medel att flytta från 

förorten istället göra boendekarriär inom förorten (Arnstberg 2000, 
s.203). Vid utformningen av området har det därför varit viktigt att 
möjliggöra för flera olika boendeformer. 

Genom att erbjuda ett varierat bostadsbestånd sker en ökning av 
den enskilde individens möjlighet till individuellt val av boende-
form (Gullberg 2006, s.120). På så sätt behöver de som får råd att 
flytta från Skäggetorp inte göra det vilket kan bidra till att minska 
utanförskapet i stadsdelen. Det kan ske genom att bostadsrätter 
byggs men även att större lägenheter byggs eftersom majoriteten 
av lägenheterna är tvåor eller treor. Dessa lägenhetstyper kan 
förmodas attrahera en viss typ av invånare. 

Genom att bygga större lägenheter skapas förutsättningar för 
exempelvis barnfamiljer med mer än ett barn, som har råd att flytta 
från stadsdelen, att bo kvar i stadsdelen när de blir för många för 
en trea. Genom billiga ettor skapas förutsättningar för invånare 
som flyttar hemifrån att fortfarande bo kvar i Skäggetorp. 

Flertalet 40-talister kommer snart gå i pension. En stor del av dessa 
bor i villor bland annat på grund av brist på jämförbara alternativ 
på grund av boendekostnader med mera (Ullstad 2008, s.41ff). 
Dessa kommer inom en snar framtid att efterfråga en annan typ av 
bostäder och service än som finns idag som till exempel lägenheter 
med hög standard samt små markbostäder i den egna stadsdelen. 

Ett problem för området är att det kan vara svårt att hitta 
investerare eftersom det inte är den attraktivaste marken. 
Investerare har ett vinstintresse och därför lönar det sig att
investera i mer attraktiva områden där de kan få ut större vinst vid 
senare försäljning. Det blir därför viktigt att hitta kompletterande 
lösningar att finansiera en utbyggnad av området. Idag är det 
möjligt att söka bidrag till projekt som bidrar till en hållbar 
utveckling genom delegationen för hållbara städer.

1Nader Ghaemi, intervju 2010-03-31.
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Delegationen skall bidra till utvecklingen av hållbara städer i 
Sverige genom att samla goda initiativ och bidra till att skapa 
förutsättningar för hållbar stadsutveckling (Delegationen för 
hållbara städer 2010)

För 2010 har bland annat Jönköpings kommun sökt pengar för ett 
projekt med syftet att skapa hållbara transporter i staden 
(Delegationen för hållbara städer 2010). Till Skäggetorp finns  
planer på att dra en Linklinklinje. Det här är något som Linköpings 
kommun borde söka bidrag för, något de inte tidigare har gjort. 
Vidare kan konstateras att till exempel Umeå och Borås har sökt 
pengar för att arbeta med projekt med energieffektivisering samt 
passivhus med mera. Genom att aktivt arbeta för att skapa en 
hållbar utveckling i Skäggetorp kan det leda till att Skäggetorp kan 
fungera som en förebild för andra städer.

5.3.3 Detaljerat planförslag
Genom hela planområdet (se Fig 5-22 s.61) föreslås gång- och 
cykelvägar leda bort genom bebyggelse mot en tänkt skulpturpark 
belägen vid en tunnel under järnvägen (se kapitel 5.4 Kontakten 
mellan Skäggetorp och Rydskogen). Det är tänkt att fungera som 
ett stråk från parken. Stråket blir viktigt att utforma så att besökare 
till parken lockas vidare mot Skäggetorp. Besökarna skall känna 
sig välkomna att röra sig vidare mot Skäggetorp utan att känna att 
de tränger sig in på de boendes privata mark.

För att skapa en mer privat mark för de boende i husen 
föreslås gårdarna att vara en halv våning upp jämfört med gång- 
och cykelvägarna. På så sätt ska en naturlig övergång från den mer 
privata zonen på gården till den mer offentliga zonen på gång- och 
cykelvägen skapas. Samtidigt kan parkeringsplatser skapas i 
källarplan en halv trappa ner i byggnaderna. Även tomtmarken 
som planeringen för radhus tillskapar har effekten att skapa en 
tydligare gräns mellan privat och halvprivat/halvoffentlig mark. 
Tydliga gränser mellan privata och offentliga ytor bidrar till att en 
plats upplevs som trygg (Jacobs 1961, s.57). En boendemiljö som 

bidrar till en känsla av hemhörighet, trygghet och stolthet bidrar till 
att en ökad andel bor kvar i området (Caldenby 2007, s.31).

I området närmast skulpturparken föreslås marklägenheter med 
egna trädgårdar med möjlighet till mindre lägenheter på övriga 
våningar. Majoriteten av flerbostadshusen i Skäggetorp är idag två 
eller tre våningar. Det är även en våningshöjd som föreslås för 
dessa hus. Det blir viktigt att skapa stråket med gång- och cykel-
vägen så att detta inte upplevs som allt för privat för att locka 
besökare vidare mot övriga Skäggetorp. Parkering för dessa före-
slås med garage mot järnvägen. På så sätt kan dessa även fungera 
som bullerskärm mot järnvägen. Det blir ändock viktigt att placera 
mindre bullerkänsliga rum som badrum och kök mot bullerkällan.

Fig 5-30. Illustration 1 över bebyggelse invid den tänkta skulptur-
parken. För mer precist läge se Fig 5-29 Illustrationsplan s.64.
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Väster om dessa föreslås ett område med parhus på ömse sidor om 
de föreslagna gång- och cykelvägarna. För att klara bullernormer 
behöver dessa ligga en bit in från den planerade Götalandsbanan. 
Trettio meter från järnvägen föreslås garage som skall fungera som 
bullerskydd mot järnvägen. Vid planeringen av radhusen behöver 
planering för solförhållanden göras för att på så sätt bidra till att 
parhusen får sin tomt i söderläge. Det kan öka attraktiviten för 
dessa.

Fig 5-31. Illustration 2 över tänkta radhus, för mer precis placer-
ing se Fig 5-29 Illustrationsplan s.64.

Mellan den nuvarande Glyttingevägen och den föreslagna nya 
dragningen av vägen i den sydvästra delen av området föreslås 
kvarter för flerbostadshus (se Fig 5-27 s.63). Kvarter för fler-
bostadshus föreslås även öster om den nuvarande Glyttingevgen. 
Genom slutna kvarter kan byggnaderna fungera som bullerskydd 
både från den planerade järnvägen i söder samt från samt från 
Glyttingevägen i öster respektive väster. 

Närheten för detta område till Linköpings Universitet, det 
kommer vara cirka 2,5 kilometer till Universitet, medför att lägen-
heter lämpade för studenter kan planeras här. Det, tillsammans med

närheten till Ryd där det bor många studenter, gör att möjligheten 
att bygga mindre lägenheter för studenter bör prövas.

Fig 5-32. Illustration 3 över tänkt gård, för mer precist läge se Fig 
5-29 Illustrationsplan s.64. Genom att ha innergårdarna en halv 
våning upp skapas en halvprivat offentlig miljö. Dessutom ges 
möjlighet att ha parkering en halv trappa ner.

Som tidigare nämnts ligger den befintliga bebyggelsen norr om 
Nygårdsvägen en bit in från vägen. För att få den föreslagna nya 
bebyggelsen och den befintliga bebyggelsen att uppfattas som en 
helhet krävs förtätning vid den befintliga bebyggelsen. Här föreslås 
förtätning med parhus i befintliga grönområden. 

Det finns även förutsättningar för att komplettera med lamellhus 
samt punkthus invid den befintliga bebyggelsen på den befintliga 
parkeringsplatsen (se Fig 5-29 s.64). Punkthus är något som inte 
finns i den befintliga bebyggelsen i Skäggetorp vilket innebär att 
dessa dels kan fungera som landmärken och dels ge en annan typ 
av bostadstyper än vad som finns i övrigt. Det parkeringsbehov 
som uppstår föreslås lösas med ett parkeringshus vid infarten till 
Sörgårdsgatan.
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Fig 5-33. Illustration 4 över parhus, se Fig 5-29 illustrationsplan s.64. 

Fig 5-36. Illustration 5 över punkthus som skall fungera som 
landmärke, se Fig 5-29 Illustrationsplan s.64. Placeringen av 
huset är söder om en befintlig parkering för att ha så liten negativ 
skuggpåverkan som möjligt trots dess höjd.

Volymstudie över området mot sydväst. Byggnaden nere till höger 
är Sörgårdsgatan 6.

Fig 5-35. Sektion över området västerut, se Fig 5-29 illustrationsplan s.64 för läge.

Fig 5-34. Volymstudie mot sydväst. 
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5.3.4 Rumsenheter och rumstäthet
Rumstäthet beskriver förhållandet mellan antalet rumsenheter och 
områdets areal uttryckt i hektar. 

Fig 5-37. Karta över föreslagna våningshöjder för den sydvästra 
delen av Skäggetorp. 

Den röda markeringen visar planområdet, som är 8 hektar. 
Området som är mindre än trettio meter från järnvägen har inte 
räknats med eftersom byggnation inte får ske där. Föreslagna 
våningshöjder innebär att området kommer att innehålla cirka 2921 
rumsenheter. Det skulle innebära en rumstäthet på 365 rumsenheter 
per hektar. Det innebär något högre rumstäthet än den befintliga 
bebyggelsen, bebyggelsen intill har en rumstäthet på cirka 200 
rumsenheter per hektar. Här finns även flertalet tomma grönytor 
vilket drar ned rumstätheten. Exploateringsavtalet för området är 
1.0.

5.4 Kontakten mellan Skäggetorp 
och Rydskogen

Fig 5-38. Karta över det i kapitlet behandlade delområdet. 

5.4.1 Problem och förutsättningar
Området är likt nyss behandlade område i översiktsplanen för 
staden Linköping utpekat som utredningsområde för bebyggelse 
samt park eller en kombination av dessa (Linköpings kommun 
2009d, s.152). En angränsande del till området är dessutom i 
översiktsplanen utpekat som värdefullt park- och naturområde. 
Detta har därmed pekats ut i illustrationsplanen. För mer 
information om exakt vilka områden som nämns se kapitel 3.1 
Översiktsplan för staden Linköping.

Översiktsplanen för staden Linköping pekar på ambitionen att 
göra Rydskogen till Linköpings motsvarighet till Central Park 
(Linköpings kommun 2009d, s.156). Som ett led i detta skall 
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Rydskogen fungera som mötesplats för främst de intill liggande 
stadsdelarna men även för hela staden. Rydskogen skall även få 
fler olika karaktärer, öppna ytor, aktiviteter, caféer med mera. 

Skäggetorp ligger inom gångavstånd från Rydskogen. Det är dock 
något som inte upplevs bland annat eftersom järnvägen fungerar 
som en barriär i och med att den tvingar invånarna att ta omvägar 
för att ta sig till Rydskogen. Barriäreffekten kan dessutom 
förväntas öka i och med planeringen för Götalandsbanan.

Närheten till Rydskogen är en styrka för Skäggetorp men 
tillgängligheten dit är mindre bra. Närhet och tillgänglighet till en 
grönyta är viktiga faktorer för hur välbesökt den blir (Linköpings 
kommun 2009d, s.99). Att ha god tillgänglighet till kvalitativa 
grönytor blir extra viktigt för invånarna i Skäggetorp eftersom det 
finns få kvalitativa grönytor i stadsdelen. 

Fig 5-39. Foto på Rydskogen. Rydskogen ligger nära Skäggetorp 
men tillgängligheten är mindre bra. I förgrunden av fotot är 
Nygårdsvägen.

5.4.2 Planförslag
Det finns idag ett gång- och cykelnät dels i Skäggetorp och dels i 
Ryd samt Rydskogen. För att förbättra kontakten, och därmed öka 
tillgängligheten, mellan Rydskogen och Skäggetorp föreslås näten 
bindas samman med en gång- och cykeltunnel under järnvägen.

Fig 5-40. Karta över hur de befintliga gång- och cykelvägarna 
kopplas samman med en gång- och cykeltunnel under järnvägen.

En ny tunnel under järnvägen möjliggör för att Rydskogen skall 
fungera som en mötesplats för Skäggetorps invånare i och med att 
tillgängligheten till skogen ökar. På den norra sidan av 
järnvägen blir det viktigt att skapa en attraktiv plats för att på så 
sätt få besökare att promenera ned mot Skäggetorp genom tunneln. 
För att uppnå detta föreslås därför ambitionen att skapa Linköpings 
motsvarighet till Central Park gälla även för delen norr om 
järnvägen.
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Fig 5-41 Illustrationsplan i skala 1:1500 över tänkt område för skulpturparken. Den föreslagna tunneln förbinder 
Skäggetorp med Rydskogen. I väster skymtar föreslagen ny bebyggelse, se kapitel 5.4 Kontakten mellan Skäggetorp 
och Ryd. Siffrorna visar var illustrationerna är tagna ifrån. 
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Götalandsbanan planeras i området vilket innebär att åtgärder hur 
som helst krävs på platsen för den föreslagna tunneln och bygget 
kan ske i samband med det. Götalandsbanan, och därmed även 
tunneln, kommer att vara 25-30 meter bred. Det blir därmed viktigt 
att utformningen av tunneln gör att den blir ljus och överblickbar 
även under kvällstid för att den skall användas. En mörk plats 
leder till att en oro för att drabbas av brott skapas (Hydén 2008, 
s.76). Det kan sedermera leda till att platsen undviks. Det gör det 
än viktigare att utforma tunneln på ett bra sätt. Vid utformningen 
av tunneln bör möjligheterna att anordna ljusinsläpp mellan spåren 
studeras. Tunneln föreslås även kunna innehålla upplysta montrar 
som kan vara en del av en utställning i en tänkt skulpturpark.

Fig 5-42. Illlustration 1 över tänkt tunnel under järnvägen, för mer 
precist läge se Fig 5-41 Illustrationsplan s.71. 

5.4.3 Detaljerat planförslag 
För att locka folk ned mot Skäggetorp blir det viktigt att skapa en 
karaktär på området som inte finns i den övriga delen av 
Rydskogen. I det här området föreslås därför en skulpturpark 
etableras med möjligheter för konstutställningar, konstlokal med 
café, damm med mera. Verksamheterna skulle kunna etableras 
i samarbete med Koops arbetskooperativ och därmed ge arbete 
åt invånarna i stadsdelen. Koops bedriver redan idag ett café i 
Skäggetorp. De har dessutom under somrarna drivit Malfors café i 
Ljungsbro cirka 15 kilometer norr om Linköping något som blivit 
populärt1. Det här innebär att kompetensen och viljan att bedriva 
caféverksamhet finns hos invånarna i Skäggetorp.

Fig 5-43. Illustration 2 över konstlokal, för plats se Fig 5-41  
Illustraionsplan s.71.

Med ett samarbete med Linköpings universitet och utbildningarna i 
Slöjd, hantverk och formgivning och Möbeldesign samt Lunnevads 
folkhögskola med utbildningen i Bild och Form skulle 
förutsättningar för studenter att visa upp sina arbeten antingen i 
en park eller i en konsthall skapas. En verksamhet i en park bidrar 
dessutom till att öka den informella kontrollen och därmed minska 
rädslan för brott (Boverket 1998, s.85).

 1Malena Storm Verksamhetschef  Koops, intervju 2010-04-15.
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Fig 5-44. Illustration 3 över tänkt park med konstutställningar, se 
Fig 5-41 Illustrationsplan s.71 för läge. 

Fig 5-45. Illustration 4 över damm, se Fig 5-41 Illustrationsplan 
s.71 för mer precist läge

Det blir viktigt att från området få besökarna att vilja röra sig 
vidare mot Skäggetorp. Därför föreslås att åtgärder på Nygårds-
vägen vidtas för att på så sätt skapa en trygghetskänsla vid 
passage över vägen (för mer info se kapitel 5.3 Kontakten mellan 
Skäggetorp och Ryd). 

För att besökare ska röra sig vidare blir det dessutom viktigt att 
skapa en god orienterbarhet från platsen för att öka den globala 
integrationen på platsen. De axiallinjer med höga integrations-
värden norr om Nygårdsvägen föreslås därför förlängas ned mot 
parken. Även orienterbarhet mot den föreslagna nya 
bebyggelsen skall skapas. Genom en hög rumslig integration 
skapas förutsättningar för att besökare utan ärende i stadsdelen rör 
sig vidare mot Skäggetorp. 
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5.5 Korsningen mellan Grenadjärgatan 
och Industrigatan

Fig 5-46. Karta över det i kapitelt behandlade delområdet..

5.5.1 Problem och förutsättningar
Idag finns ingen naturlig koppling mellan Skäggetorp och Barhäll 
samt vidare in mot centrum. En anledning är att järnvägen fungerar 
som en barriär mellan Skäggetorp och stadsdelarna söderut. Även 
Industrigatan fungerar som en barriär eftersom den är bred och 
högt trafikerad. Utformningen vid korsningen mellan Grenad-
järgatan och Industrigatan medför att det inte finns något som 
lockar vidare mot Skäggetorp. Det blir ett problem för stadsdelen i 
och med att majoriten av besökarna till stadsdelen även bor där.

Linköpings kommun har i ett områdesprogram för Övre 
Vasastaden föreslagit att Industrigatan skall få en mer stadsmässig 
karaktär med med trädplanteringar, cirkulationsplatser i 

Fig 5-47. Foto på korsningen mellan Grenadjärgatan och 
Industrigatan idag.

korsningarna med mera. Industrigatan är dock en viktig del av den 
yttre ringen i staden och hastighetsbegränsningen skall därför även 
i fortsättningen vara 70 km/h.

Fig 5-48. Foto på Industrigatan idag.
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Fig 5-49. Karta över fortsatt omvandlingsområde för 
Industrigatan. 

I korsningen mellan Grenadjärgatan och Industrigatan föreslås en 
cirkulationsplats. Med en cirkulationsplats får trafiken mer flyt 
eftersom den inte medför några onödiga stopp. En cirkulationsplats 
ger även möjlighet att utsmyckas för att därmed dra uppmärk-
samhet till sig och infarten till Skäggetorp. Cirkulationsplatsen kan 
utsmyckas för att användas för information om utställningar för en 
tänkt konstlokal och skulpturpark norr om järnvägen (se kapitel 5.4 
Kontakten mellan Skäggetorp och Rydskogen). 

5.5.2 Planförslag
Industrigatan föreslås även efter Bergsrondellen få en mer 
stadsmässig karaktär med trädplanteringar samt cirkulationsplatser 
i korsningarna med mera.

Fig 5-50. Förslag på sektion över Industrigatan. 

Med trädplanteringar minskar känslan av det faktum att gatan är en 
motortrafikdominerad plats. På så sätt kan Industrigatan upplevas 
som smalare och därmed kan den upplevas säkrare att ta sig över.

Fig 5-51. Illustration över tänkt rondell i korsningen mellan Indus-
trigatan och Grenadjärgatan.
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5.6 Kontakten mot sydost

Fig 5-52. Karta över det i kapitlet behandlade delområdet. 

5.6.1 Problem och förutsättningar
Platsen består idag av en större gräsyta norr om järnvägen, se Fig 
5-53 till höger. Utformningen av platsen gör att den fungerar som 
en barriär mellan Vasastaden och Skäggetorp. För att komma till 
området från Skäggetorp behöver dessutom den breda Nygårds-
vägen korsas. Det förstärker barriäreffekten ytterligare.

Bergsrondellen har nyligen gjorts om och tillgängligheten mot 
Tornby har därmed ökat. Den nya utformningen innebär att 
oskyddade trafikanter och bilister inte behöver korsa varandra. 
Anledningen till detta är att gång- och cykelvägar nu är placerade 
under bilvägarna. Den nya utformningen innebär att det blir 
enklare att ta sig från Vasastaden mot Skäggetorp och Tornby. 
Problematiken med områdets upplevda barriäreffekt kvarstår dock.

Fig 5-53. Foto på den sydöstra delen av Skäggetorp.

Ett problemet med området är bullersituationen med trafik från 
dels järnvägen, dels Bergsvägen och dels Nygårdsvägen. 
Bullersänkande åtgärder bör därför vidtas. Områdets besvär-
liga bullersituation medför att rekommenderade bullernivåer för 
bostäder kan vara svåra att klara av. Bullerproblematiken förstärks 
ytterligare i och med att Götalandsbanan planeras i området. Det 
innebär att det område som ligger närmast övriga staden inte kan 
tas i anspråk för bebyggelse.

Samtidigt omvandlas området vid övre Vasastaden från ett 
verksamhetsområde till ett område med mer innerstadskaraktär (se 
kapitel 5.5 Korsningen mellan Grenadjärgatan och Industrigatan 
s.79). För detta område har kommunen föreslagit att den 
befintliga bebyggelsen ersätts med byggnader på i genomsnitt sex 
våningar med verksamheter i bottenvåningarna mot Industrigatan 
(Linköpings kommun 2008). Dessutom föreslås några högre 
punkthus kring en torgbildning. Det innebär att staden förlängs 
mot nordväst och tillgängligheten mellan stadsdelarna Vasastaden 
och Gottfridsberg samt Tornby ökar.
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Banverket pekar på att ny bebyggelse generellt sett inte bör tillåtas 
inom trettio meter från järnvägen. Inom trettio meter från 
järnvägen kan dock viss verksamhet finnas där människor endast 
tillfälligtvis uppehåller sig, till exempel parkeringar, trafik-
anläggningar, garage, förråd och vegetation. På illustrationsplanen 
har därför ett område trettio meter från det område som uppskattats 
kommer att bli området för den planerade Götalandsbanan 
markerats. 

Fig 5-54 Riktlinjer för olika typer av verksamheter (Banverket 
2009, s.15).

Linköpings kommuns rekommendationer för bebyggelse är 
femtio meter från järnväg med möjlighet till kortare avstånd för 
vissa områden (Linköpings kommun 2009d, s.34). Efter 
diskussion med kommunen är detta ett område där bebyggelse kan 
tillåtas närmare.

5.6.2 Planförslag
För att få lösa problemet med Nygårdsvägen bredd och det faktum 
att den utgör en barriär föreslås trafiksäkerhetsåtgärder på vägen 
(se kapitel 5.3 Kontakten mellan Skäggetorp och Ryd). På så sätt 
kan invånarna känna sig trygga vid passage över vägen och 
andelen personer som förflyttar sig vidare till Skäggetorp kan öka.

Götalandsbanan innebär att åtgärder hur som helst kommer att 
vidtas i området. I samband med detta föreslås även en nedfart till 

kontorsområdet utredas (se Fig 5-56 Illustrationsplan s.78). En 
sådan nedfart blir dock på grund av trafiksituationen förmodligen 
enbart möjlig att användas för trafikanter som kommer från 
Bergsrondellen.

Även om bullersituation i området är besvärlig bör möjligheten 
att uppföra bostäder i området utredas. Bebyggelse kan medföra 
att avståndet mot omkringliggande stadsdelar upplevs kortare. 
Därmed kan attraktiviteten att ta sig ned mot Skäggetorp öka. För 
att skapa ett attraktivt stråk bör det vara service och verksamheter i 
bottenplan. Bullersituationen medför att kontor utmed framför allt 
järnvägen är ett alternativ för området. Kontor har lägre krav på 
buller vilket medför att bullernormerna kan klaras av. Genom att 
använda byggnaderna som bullerskärm samt bulleråtgärder invid 
bullerkällan kan en tyst sida skapas och bullernivåerna sänkas. 

Fig 5-55. Sektion 1 mot norr från Steninge industriområde till 
höger i sektionen över järnvägen bort mot föreslagen ny 
bebyggelse, för mer precist läge se Fig 5-56 Illustrationsplan s.78.

Områdets strategiska läge innebär att en etablering av kontor på 
platsen är lämpligt. Kontoren skulle då få ett bra skyltläge dels från 
Bergsvägen, dels från Nygårdsvägen och dels från järnvägen. 
Samtliga dessa trafikleder är högt trafikerade vilket innebär att 
flertalet kommer att se kontorsbyggnaderna. Ett område för kontor 
skapar dessutom förutsättningar för företagsetableringar i en 
stadsdel där det finns fåtal arbetsplatser.
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Fig 5-56 Illustrationsplan i skala 1:2000 över den sydöstra delen av Skäggetorp. Den röda linjerna visar var sektionerna på föregående sida är tagna och 
kikaren visar var volymstudien är tagen. Siffran ett visar vad illustrationen visar.

1
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Fig 5-57. Illustration 1 över den sydöstra delen av området, se Fig 
5-56 Illustrationsplan s.78 för läge. 

Området ligger längs en befintlig kollektivtrafiklinje. Dessutom 
planeras en Linklinklinje förbi platsen som ytterligare kommer att 
öka kollektivtrafikens attraktivitet. De satsningar med Linklink 
som sker skulle innebära en kollektivtrafik med turtäthet på 5-10 
minuter. Det faktum att området ligger vid en kollektivtrafiklinje 
innebär att det är lämpligt för förtätning. Med bebyggelse i 
området ökar dessutom underlaget för kollektivtrafiken. Det kan 
göra att kollektivtrafiken blir ett alternativ mot bilen. Det bidrar i 
sig till att förutsättningar för ett mer hållbart resande skapas.

Fig 5-59. Volymstudie mot sydöst. Byggnaden längst nere till höger 
i bilden är Rusthållaregården 11. För mer precist läge se Fig 5-56 
Illustrationsplan s.78. 

Fig 5-58. Sektion 2 mot norr från järnvägen över kontorsområdet i sydöstra delen av Skäggetorp, för läge se Fig 5-56 Illustrationsplan s.78. 
Våningarna föreslår att variera från fyra till åtta våningar med högre byggnader närmare Bergsvägen, för att på så sätt dra nytta av skyltläget och fungera som 
bullerskydd, och lägre bebyggelse närmare Skäggetorp för att passa in med den befintliga bebyggelsen. På så sätt bildas en trappliknande utformning av 
byggnaderna.

För att skapa ett högt rumsligt integrerat stråk vidare mot 
Skäggetorp blir det viktigt att utnyttja de axiallinjer med höga 
integrationsvärden på platsen för att därifrån skapa god 
orienterbarhet. Av denna anledning har därför de axiallinjer med 
höga integrationsvärden i Nygård kopplats ihop med infarterna till 
det nya området. Genom att placera en diagonal mellan de 
befintliga platserna med höga integrationsvärden kan deras 
integrationsvärden utnyttjas för att skapa ett högt integrerat stråk. 
Det stråket har därmed potential att bli välanvänt. 
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5.7 Etapputbyggnad
Det av förslagen som skulle kunna genomföras först är området vid 
Skäggetorps centrum samt vidare mot Tornby köpcentrum. 
Den här delen utgör därför etapp 1. Förutom den ekonomiska 
aspekten finns endast fåtal hinder för detta förslag. Förslaget i sig 
skulle visserligen kunna delas in i olika etapper då några av 
byggnader förutsätter att ett beslut om att Tornbyvägen skall rätas 
ut tagits. De övriga föreslagen beror alla på hur fort besluten kring 
Götalandsbanan fortskrider. Bebyggelsen norr om Nygårdsvägen 
har dock ingen direkt påverkan av beslutet kring Götalandsbanan. 
Enbart denna bebyggelse skulle dock inte innebära att Skäggetorp 
knyts närmare Ryd. Förutom denna bebyggelse ingår därför även 
bebyggelsen som är längre än 50 meter från tänkt spårområde i 
etapp 2. Övriga föreslagna åtgärder behöver ett mer konkret beslut 
var spårområde skall gå eftersom bebyggelse planeras 30 meter 
från spårområdet, dessutom planeras en tunnel under järnvägen. 
Dessa utgör därför etapp 3. 

5.6.3 Rumsenheter och rumstäthet
Rumstäthet beskriver förhållandet mellan antalet rumsenheter och 
områdets areal uttryckt i hektar. 

Fig 5-60. Karta över föreslagna våningshöjder för sydöstra delen 
av Skäggetorp. 

Den röda markeringen visar planområdet, som är 5,6 hektar stort. 
Våningarna föreslår att variera från fyra till åtta våningar med 
högre byggnader närmare Bergsvägen och lägre närmare de 
befintliga byggnaderna i Skäggetorp. Röd text visar förslag på 
våningshöjd för nya byggnader medan blå text visar befintliga 
våningshöjder. Föreslagna våningshöjder innebär att området 
kommer att innehålla 2480 rumsenheter och få en rumstäthet på 
443 rumsenheter per hektar. Exploateringstalet, det vill säga 
bruttoarean dividerat med den totala markarealen, för området är 
1,11. 

Fig 5-61. Karta över tänkt etappindelning.
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5.8 Effekter på tillgängligheten
Målsättningen med de åtgärder som föreslagits har varit att öka 
integrationen för de vägar som finns i Skäggetorp och på så sätt 
skapa ett högt integrerat stråk ned till Skäggetorp (för befintliga 
förhållanden se kapitel 4.3 Resultat Space syntax s.36). 

En jämförelse
Eftersom målsättningen har varit att öka integrationen på de 
platser som leder in mot Skäggetorp har en jämförelse med fem 
olika platsers integrationsvärden genomförts. Avsikten har varit  
att studera den faktiska konsekvensen på integrationsvärdena som 
planförslaget medför. De platser som har studerats är den befintliga 
korsningen mellan Glyttingevägen och Nygårdsvägen, korsningen 
mellan Nygårdsvägen och Grenadjärgatan, infarten till Skäggetorps
centrum, entrén till Skäggetorp via gång- och cykelvägen i sydost 
samt Ullevirondellen, för mer info se Fig 5-62 nedan. 

Alla dessa platser fungerar som någon form av tillfart från de 
omkringliggande stadsdelarna. De har dock relativt låga 
integrationsvärden. Det betyder att de har för låg tillströmning av 
människor för att målsättningen med examensarbetet skall 
kunnas nås utan förändringar i gatustrukturen. Eftersom flertalet av 
de som rör sig i Skäggetorp främst är boendes i stadsdelen är det 
förändringarna i de globala integrationsvärdena som har studer-
ats. De axiallinjer med höga globala integrationsvärden är de som 
främst kommer att användas för förflyttningar längre sträckor det 
vill säga exempelvis mellan olika stadsdelar. Eftersom målsättnin-
gen varit attrahera människor boendes i andra delar av Linköping 
att dra sig ned mot Skäggetorp är det därför viktigt att skapa axial-
linjer med höga globala integrationsvärden. På nästa sida finns en 
karta över den globala integrationen efter planförslaget, jämför 
med karta över den befintliga globala integrationen på s.39. 

Plats:       Före Efter
- Korsningen Glyttingevägen/Nygårdsvägen (1)  0.97 1.16 
- Korsningen Grenädjargatan/Nygårdsvägen (2) 1.16 1.26
- Entrén till Skäggetorp från sydost via GC-väg (3)  1.23 1.32
- Infarten till Skäggetorps centrum (4)  0.97 1.08
- Ullevirondellen (5)     1.03 1.08 

Siffran inom parentes visar den siffra som platsen angivits med 
på kartan nere till vänster. Jämförelsen visar att en ökning av den 
globala integrationen har skett, på dessa platser är den genom-
snittliga ökningen tio procent. Ökningen har inte enbart skett på 
dessa platser utan en generell ökning över hela stadsdelen har skett. 
En axiallinjes potentiella möjlighet att få ett ökat integrationsvärde 
beror på de intilliggande axiallinjernas integrationsvärden. Därför 
får ökningen ses som relativt stor efetersom de befintliga axial-
linjerna vid Skäggetorp är låga. För att ytterliga öka integrationen 
ner till Skäggetorp vore därför ett nästa steg att arbeta med att öka 
integrationen för de områden som ligger intill Skäggetorp. Ett 
område är exempelvis det vid Bergsvägen som ligger nära det högt 
integrerade området vid Linköpings centrum. Fig 5-62. Karta över de platser där förändringar i den globala

integrationen studerats.
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Fig 5-63. Den globala integrationen i analysområdet efter att planförslagen genomförts.
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6. Utvärdering
I det här avsnittet redogörs för en utvärdering av planförslaget. 
Syftet är att kritiskt granska analysmetoderna och resultatet. En 
analys av hur en möjlig fortsatt planering bör gå till har även 
utförts. Dessutom har en utvärdering av planförslagets ekologiska, 
ekonomiska samt sociala konsekvenser utförts. Till sist finns en 
intressentanalys för planförslaget. Analysen syftar till att göra en 
bedömning av hur planförslagets berör olika intressenter.

6.1 Analyser
I examensarbetet har en Space syntax-analys utförts. Analysen 
syftar till att analysera stadsrummen samt de olika stadsrummens 
förhållande till varandra. Åtskilliga studier kring Space syntax har 
visat att flest förflyttningar sker där gatustrukturen är som mest 
integrerad. Även Linköpings kommun använde sig av analysen vid 
planeringen för det nya resecentrumet. Anledningen var att skapa 
enkel förflyttning till detta samt vidare mot den intill liggande 
stadsdelen Kallerstad. Tanken var sedan att stadens centrum skulle 
förlängas dit. Eftersom syftet med examensarbetet är att skapa ett 
välanvänt stråk ned mot Skäggetorp får analysemetoden ses som 
relevant. 

Vid användandet av Space syntax-analysen bör dock man tänka på 
att metoden förespråkar långa gator med god överblick. 
Anledningen till det är att detta har visat sig vara det som skapar 
välanvända stråk eftersom de ofta får hög integration. Det skapar 
därmed förutsättningar för att locka besökare ned mot Skäggetorp. 
Det är också något som var målet med examensarbetet. Det här 
behöver dock inte vara det som är bäst attraktivt sett. 

Långa parallella gator var exempelvis något miljonprogrammet 
kritiserades för. Gullberg (2006, s.175ff) menar att samman-
bindande gator inte nödvändigtvis behöver ha en integrerande 
effekt. De behöver inte heller koppla samman stadsdelar med 
bebyggelse. För dessa gator kan det dessutom förmodas bli 

viktigare att planera för exempelvis variation utssendemässigt på 
bebyggelsen. Med god utformning av den offentliga miljön längs 
gatorna kan det dock bli en varierad och attraktiv offentlig miljö. 

Om Linköpings kommun väljer att gå vidare med materialet från 
den genomförda Space syntax-analysen bör den kompletteras med 
en place syntax-analys. I en place syntax-analys kan axialkartan 
kopplas till GIS-baserad information (Spacescape 2010, s.9). Det 
kan till exempel vara befolkning eller service med mera. På så sätt 
kan exempelvis antalet boende i de olika fastigheterna ha effekt på 
de olika axiallinjernas integrationsvärde. 

Den andra analysmetoden som använts är intervjuer och enkäter 
med invånare samt olika tjänstemän. Intervjuerna och enkäterna 
med invånarna har fördelar i och med att de möjliggör för att 
tillägna sig kunskap om stadsdelen som annars hade varit svår 
att få. Det finns dock vissa begränsningar med denna analys. En 
begränsning är att det inte går att säkerställa att de tillfrågade 
representerar majoriteten av invånarna i stadsdelen. Totalt har cirka 
80 svar fåtts. Detta representerar knappt en procent av den totala 
befolkningen i stadsdelen. 

För att få en mer representativ bild av vad majoriteten av invånarna 
anser hade enkäten behövt göras av proffs. På så sätt hade 
enkäten kunnat skickats ut till lika många från de olika ålders-
kategorier. De hade även vetat exempelvis hur många det hade 
behövt skickas ut till för att få en representativ bild av invånarnas 
åsikter. Det här är dock något som inte är möjligt att genomföra 
inom ramen för ett examensarbete. Det finns helt enkelt inte 
resurser till det. Det kan istället vara något att gå vidare för 
exempelvis Linköpings kommun vid fortsatt planarbete. 

Det är inte försent att genomföra den här typen av enkäter. Vid 
ett eventuellt genomförande av planen kommer ändå sakägare att 
höras. Det medför att planen med största sannolikhet kommer att 
arbetas om. Linköpings kommun har dessutom med arbetet med 
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Skäggetorp ett mål att ta tillvara invånarnas synpunkter. I det 
forsatta arbetet bör därför även andra typer av medborgardialoger
användas. Det kan till exempel vara att de går ut till skolorna eller 
genomför en charette. 

Examensarbetet har vid utformningen av planförslagen använt sig 
av Jane Jacobs rekommendationer. Det gäller dock att hålla sig 
kritisk till de resultat hon redovisar även om hon pekar på brister i 
liknande områden. Även om hennes rekommendationer kan 
förmodas vara till nytta i utformningen av ett planförslag för 
Skäggetorp behöver de inte utgöra det enda facit som finns. 

6.2 Resultat
Planförslaget syftar bland annat till att ge förslag på hur en 
integration av olika socioekonomiska klasser kan ske. En av 
grundidéerna är att skapa förutsättningar för boende att göra 
boendekarriär i den egna stadsdelen. Förhoppningen är att det även 
skall attrahera mer stabila hushåll till stadsdelen. Det skall dock 
poängteras att exempelvis Louise Nyström (2007, s.12) konstaterat 
att det inte behöver innebära en snabb lösning mot utanförskap och 
segregation. 

Integration är mål som präglat kommunala dokument utan att 
vidare preciserats (Forsemalm och Strömberg 2007, s.13). För att 
verka mot integration krävs samspel mellan flertalet parter även 
utanför stadsplaneringens verksamhetsfält. Planförslagets idéer kan 
dock vara ett steg på vägen.

I och med att järnvägen ligger söder om stadsdelen blir det dock 
svårt att  attrahera de allra rikaste. Närheten till Rydskogen kan 
dock förväntas innebära att övriga socioekonomiska klasser kan 
attraheras av området sydväst om staden. 

Planförslaget innebär att stora ytor kommer att exploateras. Ett 
problem som genomförande av planförslaget kan få är att hitta 
investerare. Det är som tidigare nämnts ofta svårt att hitta

investerare till miljonprogramsområden. Det gäller framför allt 
jämfört med exempelvis områden i attraktiva lägen. 

Det faktum att det kan vara svårt att hitta investerare innebär att ett 
fullständigt genomförande av planförslaget kommer att ta tid. 
Även planeringen av Götalandsbanan fördröjer processen. 

6.3 Konsekvenser
Som alla planeringsprojekt innebär även det här examensarbetets 
planförslag konsekvenser. Några av dessa har tidigare nämnts i 
det här kapitlet. Det här avsnittet behandlar de tänkbara sociala, 
ekonomiska samt ekologiska konsekvenser som planförslaget kan 
förväntas innebära. Det gäller såväl positiva som negativa kon-
sekvenser. Det skall dock poängteras att det kan vara komplicerat 
att redovisa samtliga tänkbara konsekvenser. Anledningen till det 
är att det kan vara svårt att förutse alla konsekvenser.

Sociala konsekvenser
Syftet med examensarbetet har varit att ge förslag på hur en 
integrering av stadsdelen Skäggetorp kan ske. Förslaget innebär att 
fyra stycken delområden tas i anspråk. Det betyder att det i dessa 
områden kommer att bildas nya platser för liv och rörelse. Det 
kommer att ske genom parker, gator och gårdar med mera. Stråken 
har utformats för att få höga integrationsvärden. På så sätt skapas 
förutsättningar för att de ska bli välanvända. 

I examensarbetet ges förslag på hur arbetskooperativet Koops 
kompetens kan nyttjas vid genomförandet av planförslaget. På så 
sätt skapas möjligheter för arbetstillfällen för de boende i 
stadsdelen. Det här kan leda till en ökad självkänsla för de invånare 
som får möjlighet till arbete. Genom att övriga invånare ser att 
kommunen försöker förbättra problemen med arbetslöshet i 
stadsdelen kan det stärka även dessa.
 
Vid planering har områden som förväntas användas under största 
delen av dygnet skapats. Detta har skett genom att platserna 
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planerats för funktionsblandning. Det gäller framför allt områdena 
vid Skäggetorps centrum samt i sydöstra delen av stadsdelen. 
Funktionsblandningen minimerar risken för att platserna skall
upplevas som öde under stora delar av dygnet. På så sätt kan 
platser som upplevs trygga skapas. 

En målsättning med examensarbetet var att skapa förutsättningar 
för boende att göra boendekarriär i den egna stadsdelen. Förutom 
möjligheten till att göra boendekarriär i stadsdelen var 
förhoppningen att det skulle attrahera stabilare hushåll. På så sätt 
kan stadsdelens rykte förbättras genom att en blandning av olika 
socioekonomiska klasser sker. För att få en blandning av olika 
socioekonomiska klasser är det betydelsefullt att det finns olika 
upplåtelseformer samt lägenhetsstorlekar. Det går dock inte på 
förhand veta vilka som attraheras av bebyggelsen eller hur 
efterfrågan ser ut inom ramen för ett examensarbete. 

Ekologiska konsekvenser
Planförslaget innebär att en förtätning av staden sker genom att 
Skäggetorp kopplas ihop med övriga staden. Planförslaget 
förespråkar att täta planområden skapas. Det innebär ett 
effektivt markanvändande. En tät stad har flera positiva fördelar ur 
ett hållbarhetsperspektiv. Planförslaget innebär dessutom att 
förtätning sker längs befintliga kollektivtrafiklinjer. Det ger 
förutsättningar för en effektiv kollektivtrafik som kan förbättras 
ytterligare om Linklink genomförs. Det ger därmed exempelvis 
förutsättningar för att pendla till de arbetsplatser som kan förvän-
tas etablera sig i stadsdelen. Förhoppningen är därmed att plan-
förslaget skall bidra till en hållbar stadsutveckling. 

I och med att det tillkommer nya arbetsplatser och bostäder 
kommer detta i sig generera mer trafik. Detta trots det faktum att 
kollektivtrafiken kan förväntas bidra till ett lågt bilanvändande. 
Planförslaget kring Skäggetorps centrum innebär att ett stråk bildas 
mot Tornby köpcentrum. Förhoppningen är att de kan fungera i 
symbios. Tornby köpcentrum är ett externhandelscentrum dit 

majoriteten med största sannolikhet även i framtiden kommer att 
ta bilen. En anledning till det är det där inhandlas varor som är 
otympliga att ta med sig på buss. Tornbys attraktivitet kan därmed 
även det förväntas öka av planförslaget. Det innebär att biltrafiken 
till Tornby köpcentrum även i fortsättningen förväntas vara hög. 
Den kan dessutom förväntas öka. 

Ekonomiska konsekvenser
Som tidigare nämnts krävs att det finns en investerare för att den 
exploatering och nybyggnation som förslaget innebär skall kunna 
genomföras. Det kan dock vara svårt att hitta investerare som är 
villiga att satsa i miljonprogramsområden. Satsningar i Skäggetorp 
kan dock vara något som långsiktigt gagnar Linköpings kommun. 
Anledningen till det är att satsningar kan innebära att en integration 
kan ske. Den eventuella svårigheten med att finna en investerare 
kan ha konsekvensen att en tätare exploatering kan behöva tillåtas. 
På så sätt kan byggherrens vinster öka i och med att exempelvis 
fler lägenheter kan säljas eller hyras ut. 

Som det nämnts under sociala konsekvenser innebär planförslaget 
att arbetstillfällen skapas. Det gäller arbetstillfällen som kan 
tillsättas genom Koops men självklart även andra. Det gäller då 
framför allt arbetstillfällen där en högskoleutbildning krävs. 

6.4 Intressentanalys
Det är flertalet olika myndigheter som berörs av planförslaget. 
Dessa är samtliga olika intressenter och har därför olika intresse  
av förslaget samt dess konsekvenser. Det kan därför vara av vikt att 
belysa dessa. Vilka kan förväntas tjäna på att förslaget genomförs? 
Vilka kan förväntas förlora på det? Vid alla typer av planprojekt 
finns risken att det uppstår dispyter på grund av meningsskilj-
aktigheter mellan kommuner, fastighetsägare samt sakägare. 
Genom att kommunen tidigt tar kontakt med sakägare kan risken 
för dispyter reduceras. En klar och tidig kontakt behöver dock inte 
betyda att dispyten undviks. Examensarbetet har inte genomförts 
som en planprocess för exempelvis en fördjupad översiktsplan. 
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Därför har inte heller samtliga sakägares åsikter kunnat höras.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningens mål är att kommunen även i framtiden skall vara 
attraktiv för företagsetableringar. Det är något som planförslaget 
förväntas bidra till. Kommunen har även som målsättning att skapa 
en mer sammanhängande stad. Det här förväntas ske genom 
förtätning i centrala lägen. Visionen är även att den förtätning som 
sker har hög arkitektonisk kvalitet. I kommunens översiktsplan är 
området vid Skäggetorps centrum utpekat som området för 
verksamheter, bostäder och handel. Det stämmer överens med 
examensarbetets planförslag för samma område. I översiktsplanen 
är den sydvästra delen av Skäggetorp utpekat som utrednings-
område för en kombination av parkanläggning samt 
bebyggelsekompletteringar. Även det här är något som stämmer 
överens med examensarbetets planförslag. Planförslaget innebär 
även att förtätning sker i centrala lägen med goda kollektivtrafik-
förbindelser. 

Trots det faktum att Skäggetorp upplevs som en egen bostads-
enklav är det endast tre kilometer från den södra delen av 
Skäggetorp till Linköpings centrum. Det stämmer överens med 
tidigare nämnd målsättning i kommunens översiktsplan det vill 
säga att skapa en mer sammanhängande stad. Den föreslagna 
omdragningen av Glyttingevägen är även det något som har stöd i 
kommunens översiktsplan.

Trafikverket
Planförslaget innebär att åtgärder vidtas norr om den planerade 
Götalandsbanan. Götalandsbanan är något som Linköpings 
kommun uttryckt är av vikt för kommunen. Transporter på järnväg 
innebär att buller uppstår. Det innebär sedan att åtgärder för att 
klara av bullernormerna krävs. Planförslaget innebär dessutom att 
bebyggelse uppförs närmare järnvägen än vad som finns idag. Det 
innebär att kostnader för bullersänkande åtgärder krävs. I och med 
att ny bebyggelse uppförs närmare järnvägen än idag vill 

förmodligen inte Banverket stå för samtliga kostnader för dessa. 
De värden som ett genomfört planförslag innebär kan dock 
innebära att detta kan vara något som samfinansieras mellan 
Banverket, kommunen och exploatören. Även den föreslagna 
tunneln under järnvägen samt nerfarten i den sydvästra delen kan 
vara något som kan komma att samfinansieras mellan Banverket 
och kommunen. Examensarbetet innebär även att både 
Glyttingevägen och Tornbyvägen dras om. Det innebär att en 
förstudie samt en arbetsplan behöver tas fram för dessa projekt. 

Biltema
Planförslaget för området vid Skäggetorps centrum innebär att en 
stor del av Biltemas fastighet kommer att behöva tas i anspråk. 
Det gäller både en befintlig parkering samt en idag obebyggd 
utbyggnadstomt. Det innebär att Biltema behöver köpas ut för att 
förslaget skall vara möjligt att genomföra. Det är idag oklart om 
Biltema planerar att utnyttja den byggrätt som finns på 
utbyggnadstomten. I så fall innebär det att en ny tomt för Biltema 
behöver hittas för att planförslaget skall kunna genomföras. 
Examensarbetet har utgått från att Biltema helt godtar förslaget 
vilket inte är självklart. Risken finns exempelvis att de inte vill 
flytta på grund av det goda skyltläge de har idag.

Staten
Regeringen har tecknat ett lokalt utvecklingsavtal med Linköpings 
kommun för Skäggetorp. I avtalet finns målsättningar att 
integrationen skall öka och andelen segregerade stadsdelar skall 
minska. Det ligger alltså i statens intresse att åtgärder vidtas som 
syftar till att dessa målsättningar kan uppnås. Dessa målsättningar 
har även funnits med i examensarbetet som syftar till att ge förslag 
på hur de kan uppnås i Skäggetorp. På så sätt bör det ligga i statens 
intresse att Linköpings kommun använder examensarbetet som 
arbetsmaterial. Examensarbetet kan då ligga till grund för ett 
fortsatt arbete i stadsdelen.
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Bilaga 1
Miljonprogrammet



Miljonprogrammet
Skäggetorp uppfördes under miljonprogrammet vilket har inneburit 
att de stadsplaneideal som då rådde har påverkat utformningen av 
stadsdelen. Efter uppförandet av stadsdelen har den fått 
brottas med problem som till exempel enformiga bebyggelse-
mönster, torftiga och otrygga utemiljöer samt segregering. För att 
kunna analysera och förstå stadsdelen blir det därför viktigt att 
beskriva de faktorer som påverkat stadsdelens uppkomst och de 
planeringsideal som påverkade utformningen av stadsdelen. 
Det gäller både utformningen av stadsplanen, arkitekturen och 
trafikstrukturen samt utformningen av lägenheter och byggnader 
med mera. För att förstå uppkomsten av de problem som finns i 
Skäggetorp samt i flertalet andra förorter från miljonprogrammet 
blir det även viktigt att analysera och beskriva den kritik som 
uppkommit efter och under områdenas uppförande.

Efterkrigstidens högkonjunktur
Efter andra världskrigets slut skedde i Sverige en stabil 
tillväxt med kontinuerlig välståndsökning som varade ända in på 
1970-talet (Ramberg 2000, s.131). En anledning till denna 
välståndsökning var Sveriges gynnsamma position efter kriget. 
Årtiondena efter andra världskriget innebar en ökning av behovet 
av bostäder i Sverige (Boverket 2008a, s.16). Bostadsstandarden 
var dock fortfarande relativt låg vilket innebar att flertalet 
undermåliga bostäder behövde rivas. Det fanns i Sverige ett stort 
antal problem som till exempel Europas sämsta bostadsstandard, 
trångboddhet samt sanitära problem. Det här var något som 
behövde lösas snabbt (Ericsson, Molina & Ristilammi 2000, s.11). 
Samtidigt flyttade flertalet från landsbygd och småsamhällen till 
industristäderna där jobben fanns (Öresjö 1996, s.7). 

Det var framför allt exportindustrins arbetskraftsbehov som ökade 
drastiskt (Boverket 2008a, s.16). En anledning var även att 
mekaniseringen samt rationaliseringen av jord- och skogsbruket 
innebar minskade behov av arbetskraft på landsbygden. Trots den 
inflyttning från landsbygd och småsamhällen som skedde räckte

detta inte för att bemanna alla de jobb som fanns i industristäderna, 
det rekryteradesdärför även arbetskraft från länder som Finland, 
Jugoslavien, Grekland och Italien. Dessa faktorer innebar 
tillsammans med 1940-talets stora barnkullar som nu behövde 
bostad att det trots en ökad bostadsproduktion uppstod brist på 
bostäder. Under 1964 producerades till exempel 90 000 bostäder. 
Detta var en högre produktion än vad som tidigare producerats 
per år. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med lägenheter för 
den snabbt växande svenska befolkningen. Trångboddheten hade 
minskat men den var fortfarande avsevärd framför allt bland större 
hushåll samt hos hushåll med barn (Boverket 2007a, s.54ff). 

Ett annat stort problem var att lägenheterna höll låg standard och 
var omoderna, det gällde framför allt lägenheterna för en- och 
tvåpersonshushållen. På 1960-talet hade situationen med bostads-
brist blivit politiskt ohållbar vilket ledde till miljonprogrammet. 
Trångboddheten och de omoderna bostäderna skulle förpassas till 
historien (Öresjö 1996, s.7). Befolkningen skulle istället flytta ut 
till rymliga lägenheter i städernas utkanter för att bo i miljöer som 
skulle präglas av ljus och grönska.

Foto: En målsättning var att befolkningen skulle flytta ut till 
miljöer präglade av ljus och grönska.
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Politiken kring miljonprogrammet
Från 1930-talets början och fyra decennier framåt kom bostadsfrå-
gan att stå i centrum för den politiska debatten (Arnstberg 2000, 
s.39). Den dåvarande socialministern Gustav Möller 
tillsatte 1933 en bostadssocial utredning. Efter krigsslutet tillsattes 
ett antal bostadspolitiskt kopplade utredningar i syfte att kartlägga 
bostadssituationen i Sverige. Den bostadssociala utredningen lade 
fram två slutbetänkanden, en 1945, SOU 1945:63, samt en 1947, 
SOU 1947:26, (Boverket 2007a, s.11). Sveriges bostadspolitik, 
som kom att grundas på ovan nämnda bostadssociala utredning, 
ingick i ett brett välfärdsprogram. Detta beslutades i riksdagen 
1946 respektive 1947 (Ramberg 2000, s.111). Det beslutades då 
om att målsättningen för den svenska statliga bostadspolitiken var 
att bostadsbristen skulle avvecklas på 3-5 år. Det skulle ske genom 
att det i stadssamhällena skulle byggas 45-50000 nya lägenheter 
per år och att det på landsbygden skulle byggas cirka 25000 nya 
lägenheter (Boverket 2007a, s.52). 

Som tidigare nämnts innebar efterkrigstidens högkonjunktur en 
högre levnadsstandard för Sveriges befolkning. Denna ökade 
levnadsstandard innebar även krav på fler och bättre bostäder 
(Boverket 2008a, s.18). Bostadsbristen hade under 1960-talet blivit 
ohållbar vilket ledde till att bostadsbristen blev ett politiskt ämne 
som kom att diskuteras flitigt (Ramberg 2000, s.131). De politiska 
partierna bjöd över varandra vad gäller att lova nya och moderna 
lägenheter allt för att visa folket sin goda vilja. Regeringen hade 
1959 ålagt Socialdepartementet uppdraget att klarlägga framtida 
bostadsbehov samt lägga förslag på hur dessa skulle mötas i en 
bostadsbyggnadsutredning (Boverket 2007a, s.54). 1964 pekade 
nyss nämnda bostadsbyggnadsutredning på att det fanns ett behov 
av mer än en miljon nya bostäder. Det skall sägas att det samma 
år byggdes 90000 nya bostäder (Boverket 2008a, s.16). Riksdagen 
hade de två år tidigare, det vill säga 1962, beslutat att de 
tidigare kommunala bostadsförsörjningsplanerna skulle ersättas 
med femåriga bostadsbyggnadsprogram som omarbetades årligen. 
Det skulle ske eftersom ett behov av mer långsiktig kommunal

markpolitik hade uppstått (Boverket 2007a, s.64). Ett år senare det 
vill säga 1965 beslutades det att det under tioårsperioden, 1965-74, 
skulle byggas en miljon nya lägenheter (Boverket 2008a, s.16). 
Målet var att bostadsbristen skulle lösas samtidigt som nya 
moderna lägenheter skulle innebära en ökning av bostads-
standarden. Nya större lägenheter skulle minska trångboddheten. 
Bostadsstandarden skulle dessutom öka genom att lägenheterna 
skulle ha modern utrustning.

För att klara av att hålla en hög produktion av bostäder använde 
staten fyra olika styrmedel (Boverket 2007a, s.66). Dessa var dels 
ett bostadslånesystem, dels skattesubventionering för egna hem, 
dels garantad tillgång av planlagd mark för kommunerna och dels 
genom stöd för rationaliserat byggande genom förhandsbesked vid 
långivning, stöd till industriellt byggande och krav på 
standardisering. De bostadspolitiska målen sammanfattades av 
regeringen 1967 i propositionen 1967:100 (Ramberg 2000, s.143). 
Målet som satts upp var att befolkningen skulle erbjudas sunda, 
stora, moderna och billiga bostäder (Ericsson, Molina & 
Ristilammi 2000, s.11). Tre rum och kök på cirka 80 kvadrat-
meter var den storlek på lägenheterna som byggdes mest. I och 
med propositionen antogs även ett system av paritetslån som 
innebar att staten bestämde de årliga kapitalkostnaderna i 
nyproduktion och med det även indirekt hyresnivån (Boverket 
2007a, s.76). Dessa faktorer innebar att statsmakten återigen tagit 
ett helhetsgrepp på bostadspolitiken likt den även gjort 1946 samt 
1947 (Boverket 2007a, s.56). 1967 hade ambitionsnivån satts för 
att minska trångboddheten att ingen skulle behöva bo fler än två 
personer per rum. I detta räknades varken kök eller vardagsrum. 

Det skedde under denna epok en rekordartad konsumtionsökning 
samt ökning av antalet byggda bostäder. Det var en av anledning-
arna till att epoken kommit att kallas för rekordåren (Ramberg 
2000, s.131). Det rådde en övertygelse om att det med hjälp av 
centrala direktiv, normering, planering och storskalighet gick att 
klara en fortsatt expansion. Såväl politiker som planerare, forskare, 
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byggherrar och byggnadsindustrin hade en stark övertygelse att 
moderna metoder och stordrift skulle lösa bostadsfrågan. Det 
uppsatta målet att under tio år bygga en miljon nya lägenheter var 
djärvt och politiskt laddat eftersom det aldrig byggts så mycket 
under så kort tid (Öresjö 1996, s.7). Tidigare hade bostads-
byggandet varierat med konjunkturerna (Hall 1999, s.25). De 
som skulle se till att målet med miljonprogrammet skulle nås var 
framför allt de kommunala samt kommunkontrollerade allmän-
nyttiga bostadsföretagen (Boverket 2008a, s.16). Behovet av nya 
lägenheter var som nämnts stort vilket förutsatte att mark fanns 
tillgänglig för exploatering. Den mark som fanns tillgänglig för 
exploatering var begränsad på vissa ställen i landet (Ramberg 
2000, s.142). För att kommunerna inte skulle få markbrist och att 
det därmed skulle bli ett åtminstone temporärt stopp på bostads-
byggandet gavs kommunerna möjlighet att få statiga lån för mark-
köp. De allmännyttiga byggföretagen gavs dessutom möjlighet att 
bygga utanför den egna kommunen. 

Begränsad marktillgång ledde, tillsammans med ambitioner att 
kollektivtrafikförsörja områdena och höga markpriser, till att 
områden planerades för tät bebyggelse (Hall 1999, s.55). Det gavs 
garantier till kommuner som planerade för områden som inne-
fattade minst 1000 lägenheter. Det här innebar att även mindre 
kommuner kom att satsa stort (Ramberg 2000, s.144).  För att 
underlätta för kommuner att planera långsiktigt och på sikt 
garantera möjligheterna att bebygga kommunal mark föreslog den 
markpolitiska utredningen 1966 regeringen att säkra att tillräck-
ligt med lånekapital gavs kommunerna (Hall 1999, s.27). Av de 
bostäder som byggdes under perioden mellan 1961 och 1975 byg-
gdes också över 90 procent med hjälp av statliga lån (Hall 1999, 
s.33). Kommunernas möjligheter att bedriva en aktiv kommunal 
markpolitik underlättades 1968 då ett finansieringsstöd med en 
särskild rätt till kommunala markförvärv gavs. Det föreslogs i och 
med att detta infördes att kommunerna skulle ha en markberedskap 
på minst 10 års byggande samt att kommunerna skulle upplåta den 
kommunalägda marken med tomträtt (Boverket 2007a, s.67).

Begränsad marktillgång var en bidragande orsak till att omådena 
planerades för tät bebyggelse.

Rationalisering av byggprocessen
Det rådde en oro att den stora mängd bostäder som dittills byggts 
under 1960-talet skulle innebära risker för landets ekonomi (Hall 
1999, s.25ff). Priserna hade börjat öka samtidigt som även 
inflationen ökade. Dessutom började tillgången på arbetskraft att 
tryta. Politiskt fanns en oro för om produktionsnivån skulle klaras 
av samtidigt som arbetskraftsbehovet och utrymmet för investering 
kunde tillgodoses. Bristen på arbetskraft samtidigt som 
byggföretagen inte ville konkurrera med den växande export-
industrin bidrog till att en rationalisering samt industrialisering 
av byggindustrin ansågs nödvändig. Genom industrialisering och 
serietillverkning kunde arbetskraften och även kostnaderna hållas 
på en lägre nivå. Viss produktion som exempelvis tillverkningen av 
snickerier, inredningar och stomkompletteringar samt 
utrustningsdetaljer hade redan sedan tidigare industrialiserats (Hall 
1999 s.27). 

Det rådde en övertygelse om att det med hjälp av centrala direktiv, 
normering, planering och storskalighet gick att klara en fortsatt

95



expansion (Ramberg 2000, s.131). Såväl politiker som planerare, 
forskare, byggherrar och byggnadsindustrin hade en stark 
övertygelse att moderna metoder och stordrift skulle lösa bostads-
frågan. Byggindustrialiseringsutredningen tillsattes för att studera 
hur rationaliseringen samt industrialiseringen av byggsektorn 
kunde tänkas ske (Hall 1999, s.27ff). Utredningen fick mer konkret 
uppgiften att undersöka hur miljonprogrammet rent praktiskt skulle 
kunna genomföras. 1966 presenterades utredningens yttrande 
angående standardisering. Det blev nu obligatoriskt att byggnads-
material skulle hålla svensk standard. Det inleddes ett 
typgodkännande av byggvaror med tillägget “eller likvärdig” vilket 
innebar att kommunernas byggnadsnämnder fick svårare att vägra 
bygglov på grund av att de inte accepterade typgodkända material 
eller konstruktioner. I och med att tillägget “eller likvärdigt 
material” lagts till finns risken att detta kan ha bidragit till att 
kvaliteten i byggandet försämrats. 

Tanken var att byggkostnaderna skulle hållas på en låg nivå genom 
stora entreprenader och maskinellt byggande med bygg-
komponenter som producerats på fabrik (Hall 1999, s.37ff). 
Byggandet av bostäderna i miljonprogramsområdena styrdes av 
byggnadsstadgan från 1959, som trädde i kraft i juli 1960 (Hall 
1999, s.32). Samma år utkom BABS 1960, Byggnadsstyrelsens 
anvisningar till byggnadsstadgan. Den gav anvisningar, råd och 
riktlinjer som var tänkt att de skulle följas men var inte bindande. 
Statens planverk grundades 1967 och de kom samma år ut med 
BABS 1967 som ersatte den tidigare från 1960. De nyutgivna 
anvisningarna fick namnet Svensk byggnorm, SBN, 1967. I denna 
fanns som tidigare råd men även föreskrifter som måste följas. Det 
nybildade Planverket hade som uppgift att verka för att en svensk 
standard följdes om det kunde bidra till ett rationaliserat byggande.

Stadsplanerna
Som tidigare nämnts var ett av målet med miljonprogrammet att 
minska trångboddheten i landet. För att trångboddheten skulle 
minska innebar det att ett stort antal lägenheter per stadsdel 
behövde byggas för att investeringarna skulle betala sig (Ramberg 
2000, s.145). Det byggdes därför stort och högt. Kritik från bland 
annat arkitekten Johan Rådberg har framförts mot detta eftersom 
även trädgårdsstadens låga och täta bebyggelse förväntades kunna 
rymma samma befolkningstäthet. En anledning till att det kom att 
byggas stort och högt var att det var det stadsplaneideal som 
dominerade under 1960-talet. 

Miljonprogramsområdena uppfördes på oexploaterad mark i 
städernas utkanter (Hall 1999, s.37). Vanligt för de nya stad-
splanerna var att det planerades för egna centrum, dit befolkningen 
i de nya stadsdelarna fick gångavstånd. De nya bostäderna låg 
även på gångavstånd från förskolor och skolor samt grönytor för 
rekreation och lek. Forskaren David Popenoe hävdar i sin studie  
The Suburban Environment att lönsamhetskraven som ställdes på 
tunnelbanan tillsammans med kravet på tillräckligt befolkningsun-
derlag för att kunna driva service i områdena ledde till att miljon-
programsområdena och framför allt de vid tunnelbanestationerna 
blev storskaliga (Hall 1999, s.100). Vid uppförandet av bostäderna 
användes rälsgående kranar för att flytta byggmaterialet på bygg-
arbetsplatsen. Användningen av rälskranarna kom att ha betydelse 
för var husen placerades (Hall 1999, s.37). Rälskranar medförde att 
marken tvingades planas ut vilket ledde till att det ofta inte finns 
någon större höjdskillnad i miljonprogramsområdena. För att få 
ett rationaliserat byggande placerades byggnaderna ofta parallellt 
med långa parallella gator som följd (Hall 1999, s.100). Gatorna 
gav förutsättningar för ett trafiksystem där bilister och fotgängare 
skiljdes åt (Gullberg 2006, s.179). Det fanns en stolthet över hur 
rationellt det gick att bygga och det visades i upprepningens och 
sorterandets estetik (Gullberg 2006, s.14).  Byggnaderna i miljon-
programsområdena har ofta placerats på avstånd från varandra som 
fastställts efter kranarnas räckvidd (Hall 1999, s.120).
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SCAFT och trafiksepareringen
SCAFT-gruppen på Chalmers hade ålagts uppgiften att författa 
regler för trafikseparering samt allmänna trafiknormer (Hall 1999, 
s.26). SCAFT hade getts ut av det nystartade Planverket 1968 
(Hall 1999, s.34). Direktiven i SCAFT kom att bli det som styrde 
utformningen av den yttre miljön kring miljonprogramsområdena. 
Redan 1962 hade dock exempelvis parkeringsnormer utgivits av 
Byggnadsstyrelsen (Hall 1999, s.26). Vid planerandet för 
miljonprogramsområden var tanken att vardera familj skulle ha 
två stycken bilar (Boverket 2008b, s.14). Den parkeringsnorm som 
tillämpades under rekordåren var 13 till 17 bilplatser per 1000 
kvadratmeter våningsyta (Hall 1999, s.50ff). Parkeringsytorna och 
trafikytorna har i och med dess storlek kommit att få en 
framträdande inverkan på den yttre miljön i förorterna från 
rekordåren. De förekom allt som oftast som stora ytor framför 
bostadsområdena, en nödvändighet i och med att övriga delar 
oftast var bilfria. Det här innebar att de kom att dominera stads-
bilden. Ett problem som uppkom var att parkeringsnormen ofta var 
för högt satt vilket ledde till att parkeringsytorna framför områdena 
kom att stå tomma. De förstärkte därmed bilden av områdena som 
öde. 

Foto: Parkeringsytorna dominerar miljön i miljonprogrammet. 

Foto: Byggnader längs med långa gator i Skäggetorp.

Miljonprogrammen löste trafikproblem genom att arbete med så 
kallad trafikseparering (Ericsson, Molina & Ristilammi 2000, 
s.11). Genom detta skapades områden för lek- och rekreation som 
var bilfria direkt invid bostäderna. I God Bostad 1960 och 1964 
togs utformningen av bostädernas närmiljö upp med noga normer 
för exempelvis lekplatsers placering och utformning samt för 
parkeringsplatser placering i förhållande till de nybyggda 
bostäderna (Hall 1999, s.33). Genom att följa dessa normer kunde 
en minimistandard för området säkerställas. Det gavs dock ingen 
garanti att närmiljön skulle bli helt perfekt men det kunde tjäna 
som ett redskap för att höja den allmänna nivån.
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Områdena planerades för att trafikseparera gång- och cykeltrafik 
med biltrafik så mycket som möjligt (Hall 1999, s.50). Det hade 
effekten att det vid ett antal större bostadsområden anlades 
planskilda gatukorsningar vid matargatorna till området. Det här 
kom sedermera att bidra till den negativa bilden av områdena 
genom att förstärka bilden av områdenas hårda och avvisande yttre 
miljö. Trafiksepareringen hade den påverkan på områdena att 
byggnadssättet med hus längs med gatan försvann (Hall 1999, 
s.33). För förorterna från miljonprogrammet framstår att vägar har 
fått en viktig roll vid planeringen (Arnstberg 2000, s.135ff). Det 
som dock har fått en sekundär roll vid planeringen är platser. Det 
har lett till att framför allt vuxna har kommit att främst använda 
förortens utemiljöer till transporter till exempelvis områdets 
centrum eller hållplatser för kollektivtrafik. I och med att skapandet 
av platsen har fått en sekundär roll har få vuxna vistats i områdenas 
utemiljöer under längre tid. De riktlinjer som satts upp i SCAFT 
ledde till stereotyp planering, enformiga miljöer för fotgängare 
samt problem för kollektivtrafiken (Hydén 2008, s.478). SCAFT-
planeringens idéer var att anpassa trafikmiljön efter befolkningen 
för att därmed skapa ett korrekt trafikantbeteende (Hydén 2008, 
s.39). Varje funktion skulle placeras på för sig lämplig lokalisering 
och ges rätt förutsättningar vilket exempelvis gav skolbarn en bilfri 
skolväg från bostaden till skolan. Gång- och cykelvägarna 
placerades som regel i räta vinklar längs med husen vilket ihop 
med att det inte funnits några höjdskillnader att prata om i 
områdena har inneburit att sikten längs med dessa har varit lång 
(Hall 1999, s.50). 

De gång- och cykelvägar som fanns på gårdarna organiserades så 
att det blev möjligt att köra på dem med brand- och flyttbil. Trafik-
separeringen har dock inte enbart kommit att föra med sig negativa 
konsekvenser. Den förmodas även ha del i det sjunkande antalet 
trafikolyckor med barn som skedde trots det faktum att biltrafiken 
ökade (Hall 1999, s.50). Trafiken för biltrafiken i områden 
gestaltades med matargator, bostadsgator och angöringsgator och 
där hastigheten på gatorna styrdes av dess funktion.

Byggmaterial och arkitektur
Miljonprogramstidens bostäder har blivit synonymt med 
storskaliga områden och grå betonghus (Hall 1999, s.31). Det 
byggdes dock inte enbart stora betongblock av hyreshus likt de 
som finns i Rinkeby och Tensta under miljonprogrammet (Erics-
son, Molina & Ristilammi 2000, s.16). En tredjedel av de bostäder 
som byggdes under miljonprogramstiden var småhus (Hall 1999, 
s.31). En stor del av miljonprogrammets hus är lika varandra vilket 
medför att det kan vara svårt att orientera sig i 
områdena. Det byggdes under tiden för miljonprogrammet 
1005578 lägenheter (Hall 1999, s.34ff). Av dessa var en tredjedel 
småhus och resten flerbostadshus. I och omkring regionerna vid de 
tre största svenska städerna Stockholm, Göteborg och Malmö 
byggdes det mest. Uppskattningsvis uppfördes omkring en 
tredjedel av de nya lägenheterna i dessa storstadsregioner. Det är 
även främst områden i dessa städer som uppmärksammats som 
problemområden som till exempel Rinkeby i Stockholm, Ham-
markullen i Göteborg och Rosengård i Malmö. I Linköpings 
kommun där stadsdelen Skäggetorp, som jag fokuserar på i mitt 
examensarbete, är belägen uppfördes mer än 10000 lägenheter.

Byggmästarna vann initiativet i planeringen över arkitekterna 
(Arnstberg 2000, s.81). De senares uppgift hade allt mer kommit 
att bli att åstadkomma stora bostadsområden med så få bostads-
komponenter som möjligt. Många av bostäderna har uppförts i lätt-
betong eftersom den krävde litet murningsarbete samt hade en bra 
isoleringsförmåga (Hall 1999, s.38). Materialet kom sedan i större 
element och långa stavar vilket bidrog till ett mer rationaliserat 
byggande. 1970 var tillverkningen av nya bostäder totalt sett som 
störst, troligen var då fasadytorna på flerbostadshusen mestadels i 
betong, ytterväggarnas långsidor i betongelement och även stom-
marna med de bärande innerväggarna av betongelement. Den här 
typen av material associeras förorterna från miljonprogramsom-
rådena med men faktum är att betongmaterialet inte var det 
material som var dominerande sett till antalet (Hall 1999, s.41). De 
flesta flerbostadshusen uppfördes i tegel med röda eller gula
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nyanser på fasaderna. Tegelfasader på långsidorna utgjorde mer än 
en tredjedel av fasadmaterialet på flerbostadshusen. 

Foto: Lamellhus i tegel var en vanligt uppförd bebyggelsetyp.

Under den senare delen av miljonprogramsepoken det vill säga 
mellan 1969 och 1975 uppfördes de flesta fasaderna i trä med trä, 
tegel eller något skivmaterial som yttre ytskikt. Det förekom även 
putsade fasader på flertalet av flerbostadshusens fasader. Under 
miljonprogrammet producerades byggmaterial i massproduktion 
vilket tillsammans med ett antal innovationer från industrin 
medförde att kvaliteten minskade (Hall 1999, s.48). Exempelvis 
kom plast att användas i beslag, skåpinredningar och lister. De 
dittills vanliga linoleum- och syntetiska heltäckningsmattorna 
ersattes av plastmattor vilket inverkade på allmänhetens 
uppfattning om lägenheterna. Under perioden hade bilismen fått 
en allt viktigare roll vilket kan ha varit en anledning till storskalig-
heten på byggnaderna (Hall 1999, s.63). Sune Lindström menade i 
sin artikel Samhällsplaneringens estetiska villkor att det med stora 
byggnader möjliggjordes att dessa kunde studeras i höga 
hastigheter från bilarna som körde förbi längs med vägen.

Lägenheterna
Under miljonprogrammet ökade lägenheternas storlek och även det 
genomsnittliga antalet rum per lägenhet jämfört med vad som hade 
byggts under 1950-talet (Hall 1999, s.45). Lägenheterna i miljon-
programmet hade byggts för kärnfamiljen det vill säga mamma, 
pappa samt två till tre barn (Boverket 2008b, s.14). Av den 
anledningen var tre rum och kök på cirka 80 kvadratmeter den 
mest förekommande storleken (Ericsson, Molina & Ristilammi 
2000, s.11). Miljonprogrammet hade haft som mål att minska 
trångboddheten som definierades som fler än två personer per rum, 
kök oräknat (Hall 1999, s.46). Efter programmets slut 1975 hade 
även trångboddheten sjunkit från en nivå på trettiofyra procent 
1960 till en nivå på sju procent. 

De nya lägenheterna innebar en modernisering och höjd standard. 
Lägenheterna var till exempel väl utrustade vilket även varit ett 
mål med miljonprogrammet. Under funktionalismen hade ideal om 
sol och luft funnits vilket hade präglat 1930-talets lamellhus-
områden (Hall 1999, s.45). Dessa ideal kom även att prägla 
rekordårens bebyggelse. De krav på solvärden som God bostad 
utformat påverkade lägenheternas utformning och bebyggelsens 
placering. Av den här anledningen finns ofta stora fönster som ger 
mycket ljus i lägenheterna. Det här utnyttjades dock inte alltid 
eftersom en hård rättviseprincip ofta applicerades på lägenhets-
byggandet vilket innebar att möjligheterna att få ljusa lägenheterna 
ibland åsidosattes. För lägenheterna var det vanligt att rumsbreda 
balkonger anordnades även för lägenheterna belägna på botten-
våningarna. 

De olika hustyperna
Under miljonprogrammet uppfördes storskaliga höghusområden, 
låga flerbostadshusområden och småhusområden i ungefär samma 
omfattning det vill säga dessa tre kategorier utgör ungefär en 
tredjedel av miljonprogrammets bebyggelse var (Ramberg 2000, 
s.145). Miljonprogrammet har dock blivit synonymt med de stor-
skaliga flerbostadshusen i betong som går att återse i exempelvis
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Rosengård. Under perioden byggdes det högre och längre än vad 
som byggts tidigare (Hall 1999, s.43). Därför innehöll också fler-
bostadshusen fler lägenheter än vad som tidigare byggts, flertalet 
hus innehåller över 50 lägenheter. Vid planeringen för miljon-
programsområdena fanns en dröm om moderniteten (Ericsson, 
Molina & Ristilammi 2000, s.16). Genom att lägenheterna i de nya 
områdena höll en hög standard var det ett försök att förverkliga 
denna dröm. De höghus som byggdes sågs som något storslaget 
och modernt, en symbol för framtiden (Arnstberg 2000, s.72).

Lamellhus
Den typ av hus som det byggdes mest utav var så kallade lamell-
hus, de utgjorde cirka åttiofem procent av den totala andelen 
flerbostadshus som uppfördes mellan 1961 och 1975 (Hall 1999, 
s.43ff). Den vanligaste typen av lamellhus uppfördes i tre 
våningar och utgör hälften av de flerbostadshus som byggdes både 
under rekordåren, 1961-1975, samt under miljonprogrammet. För 
att bygga dessa hus fanns inget krav på att hiss behövde finnas i 
byggnaden. Kravet på hiss var när höjdskillnaden från entréplan 
till översta våningen överskred nio meter. Av den här anledningen 
byggdes sällan vind eller källare. Det faktum att ingen hiss krävdes 
kan ha inverkat på att byggandet av dessa hustyper blev populärt. 

Lamellhus hade blivit populärt redan under 1930-talet. 
Lamellhusen som byggdes under rekordåren var dock tjockare och 
hade även annat utseende på taken. Anledningen att lamellhusen 
nu byggdes tjockare var att det ansågs vara ekonomiskt (Arnstberg 
2000, s.76ff). Under slutet av 1960-talet skedde en tillbakagång 
för byggandet av lamellhus i tre våningar, det som byggdes var nu 
istället tvåvåningshus eller hus med fem våningar eller mer (Hall 
1999, s.44). Rationaliseringen hade medfört att det blivit allt mer 
ekonomiskt även att bygga höga hus vilket var en anledning till att 
byggmästarna ville bygga högt (Arnstberg 2000, s.76ff). 
I stadsdelen Skäggetorp i Linköping är lamellhus i två respektive 
tre våningar den mest förekommande bebyggelsen.

Foto: Lamellhus i tre våningar i Nygård i Skäggetorp

Högre lamellhus, med fem våningar eller fler, har fått 
benämningen skivhus (Hall 1999, s.97). De förekom ofta i åtta 
våningar eftersom att det då enbart krävdes en hiss, en ökning av 
våningsantalet till nio våningar hade inneburit ett krav på två hissar 
samt brandavskilt trapphus. Under hela rekordårsepoken byggdes 
områden med storskaliga skivhus. I Skäggetorp finns ett antal 
skivhus, placerade parallellt med varandra intill områdets centrum. 
Det var något som var vanligt förekommande. 

Foto: Skivhus i sex våningar i Skäggetorp.
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Foto: Punkthus från miljonprogrammet i Gullaberg i Karlskrona.

Loftgångshus
Under 1970-talet började loftgångshus att byggas allt mer efter att 
fram till dess ha varit relativt ovanliga (Hall 1999, s.44). 
Loftgångshusen är utformade med entréer till lägenheter från 
balkongliknande loftgångar längs med byggnadernas långsidor. 
Det innebar att varje våningsplan kunde ha entréer till flera 
lägenheter och kostnader för hiss och trapphus kunde därmed 
hållas på en låg nivå. Av den anledningen har flertalet av loft-
gångshusen fem eller sex våningar. 

Lamellhus kom även att uppföras med böjda former mellan tre och 
sjutton våningar (Hall 1999, s.98). Böjda lamellhus har ofta 
placerats på höjdpartier och har därför kommit att bli ett 
dominerande element i dess omgivningar, exempel på detta är 
Kungsmarken i Karlskrona samt Kallhäll i Järfälla kommun.

Foto: Böjt lamellhus i Kungsmarken i Karlskrona.

Punkthus
Under miljonprogrammet byggdes en mindre del punkthus (Hall 
1999, s.44). Lägenhetsbeståndet i punkthusen utgjorde cirka sju 
procent av den totala andelen lägenheter under perioden. 
Karaktäristiskt för punkthusen var att lägenheterna samlades kring 
ett centralt beläget trapphus. Före miljonprogrammets start 
mellan 1956 och 1962 fanns förmånliga lån för byggande av 
punkthus. De blev därför populärat att bygga under den här 
perioden. Punkthusen hade då ofta nio eller fler våningar. 

Foto: Loftgångshus i Berga i Linköping från miljonprogrammet.
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Småhus
Det byggdes även radhus, med hyres- eller bostadsrätt, som 
kategoriserades som flerbostadshus (Hall 1999, s.44). Radhus i 
tvåplan av typen staplade radhus började förekomma under 
miljonprogrammets sista år. Totalt byggdes 476000 småhus under 
rekordåren (Hall 1999, s.52ff). Majoriteten av dessa var friliggande 
hus och villor. Småhusen var ofta prisvärda och utgjorde därför ett 
alternativ mot lägenheterna i flerbostadshusen. 

Foto: Småhus från miljonprogrammet i Ryd i Linköping.
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Problem med och kritiken mot 
miljonprogrammet

Miljonprogrammet löste en del av de bostadspolitiska problemen 
till exempel bostadsbrist och trångboddhet. Målet med miljon-
programmet var som tidigare nämnts att erbjuda befolkningen 
sunda, stora, moderna och billiga bostäder, något som lyckades 
(Ramberg 2000, s.143). Det uppstod dock nya problem och 
miljonprogrammet fick därför kritik. Endast ett fåtal år efter 
miljonprogrammets start, nämligen 1968, kom den första kritiken 
mot de nybyggda storskaliga bostadsområdena (Öresjö 1996, s.8). 
I september samma år startade en tidningsdebatt om Skärholmens 
Centrum. Denna debatt kom sedermera att även involvera hela 
förorten samt även förorter med liknande karaktär i samtliga delar 
av landet. 

Journalisterna Olle Begtzon, Jan Delden och Jan Lundgren på 
tidningen Expressen gav 1970 ut boken Rapport Tensta. I 
Rapporten målar författarna med hjälp av olika intervjuer, 
reportage samt bilder ut Tensta som en förort där ingen med 
valmöjlighet skulle välja att bosätta sig i (Ericsson, Molina & 
Ristilammi 2000, s.17). Det skall dock poängteras att författarna 
bestämt sig att bevisa den dåliga politik som miljonprogrammet 
innebar och att de därför ville belägga detta med alla tillgängliga 
medel. Rapport Tensta kom två år senare att följas av Hans Gordon 
och Peter Molins studie Man anpassar sig helt enkelt. En 
forskningsrapport om människor i Skärholmen och Carin 
Flemström och Alf Ronnbys Fallet Rosengård. En studie i svensk 
planerings- och bostads politik (Öresjö 1996, s.8).  

Områdena från miljonprogrammet kritiseras för bristen på service 
och verksamheter samt att arbetet kring planeringen av områdena 
främst har kommit att handla om lägenhetslösningar samt planering 
för bilens premisser (Hall 1999, s.69). Byggnaderna från epoken 
associeras ofta som byggnader med tekniska brister vilket har lett 
till att underhåll krävts (Hall 1999, s.140). De brister som 

uppstått i rekordårens byggnader har varit en konsekvens av att de 
nya obeprövade material och konstruktioner som användes sedan
visade sig inte hålla tillräcklig standard men även av hafsigt 
byggande. Dessa faktorer har haft inverkan på att flertalet fasader  
fått sprickor eller andra skador.

Vid kritisering av förortsområdena från miljonprogrammet är det 
likt vad arkitekten Pär Eliasson menar viktigt att komma ihåg att;
  
 ”…När förorten byggdes var inte stad någonting man 
 ville ha, staden stod för smuts och fattigdom  och sjuk-
 dom. Den ljusa och luftiga och rena förorten var svaret 
 på den gamla tidens misslyckande att möta den moderna   
 människans behov. Och folk älskade förorten, det har vi   
 glömt idag.“ (Gullberg 2006, s.26ff). 

Tomma lägenheter och sociala problem
I slutet av 1960-talet avtog efterfrågan på de nybyggda lägen-
heterna (Ramberg 2000, s.132). Den dittills starka tillväxten i
industrisektorn hade motats av vikande konjunkturer. Det hade 
sedan lett till att arbetstillfällena och därmed även folkmängden i 
städerna, som var det som gav upphov till det planerade bostads-
byggandet, hade avstannat (Hall 1999, s.143). Att stå i kö till de 
nyproducerade lägenheterna var inte lika självklart som det hade 
varit vid miljonprogrammets början. Bostadsbyggandet hade varit 
svårt att stanna upp eftersom byggentreprenörerna hade långa 
kontrakt med de allmännyttiga bostadsbolagen (Boverket 2007a, 
s.69). Det faktum att dessa investerat stora belopp i betongelement-
fabriker hade även det inverkan. 

Drömmen om en modern bostad hade kommit att revideras i och 
med att det nu inte enbart blivit möjligt att få en modern bostad. 
För flertalet fanns nu även möjligheten att välja mellan olika 
alternativ (Hall 1999, s.143). Det var nu allt enklare att få tag på 
lägenhet även i de orter där det tidigare varit bostadsbrist 
(Boverket 2008a, s.18). Barnkullarna hade varit större på 40-talet
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än efterkommande år vilket innebar att den stora mängd unga 
hushåll som tidigare varit i behov av bostad inte längre var lika 
stor. Andelen tomma lägenheter i de nybyggda bostadsområdena 
ökade. Det var framför allt kommunernas och allmännyttans 
lägenheter som förblev tomma. Bostäderna i lägenheterna som 
hade uppförts under miljonprogramstiden kom att befolkas allt 
mer av personer som hade det mindre bra ställt. En del lägenheter 
fungerade dessutom som flyktingförläggningar. Undersökningar 
hade visat att höghus var den minst eftertraktade boendeformen 
långt efter småhus och nu fick flertalet råd och möjlighet att flytta 
från dessa vilket de även gjorde (Boverket 1998, s.101). För 
lågavlönade, sjuka, personer med stor försörjningsbörda, psykiskt 
störda med flera var nyslummen och de kommunala hyres-
lägenheterna ofta det enda alternativet (Arnstberg 2000, s.58). Det 
här medförde att dem som hade möjlighet sökte sig bort från 
områdena alternativ undvek att flytta dit. 

En internationell strukturkris som ledde till en tillbakagång för den 
svenska exportindustrin inträffade på 1970-talets mitt (Ramberg 
2000, s.209ff). Låglöneländernas produktion innebar att en 
konkurrenssituation uppstått. Krisen hade även påverkan på den 
inhemska konsumtionsindustrin. En anledning till den 
internationella strukturkrisen var 1973 års oljekris. Krisen innebar 
att byggverksamheten tvingades minska samt att de kommunala 
bostadsföretagen fick allt svårare att hyra ut sina lägenheter. 1974 
beräknades andelen tomma outhyrda lägenheter uppgå till 40000 
stycken (Arnstberg 2000, s.58). 

Andelen nyproducerade småhus ökade dock, det hade genom 
inflation, gynnsam beskattning och subventioner blivit möjligt för 
allt fler att köpa (Boverket 2008a, s.18). Att investera i ett småhus 
hade för flertalet blivit en gynnsam affär eftersom möjlighet gavs 
att göra avdrag på räntan samt för den nominella räntan, med 
sjuttio procent marginalskatt (Ramberg 2000, s.166). Framför 
allt familjer som bott i allmännyttans område flyttade till småhus 
(Boverket 2008a, s.18). De hade utgjort en betydande del i miljon-

programmets bostadsområden och lämnade nu efter sig en stor 
andel lägenheter som var svåra att få uthyrda. En stor andel av 
invånarna i förorterna som bor kvar är nu arbetslösa, invandrare, 
missbrukare samt bidragstagare. Det leder till att förorten under 
början av 70-talet i media börjar beskrivas som en avstjälpning-
splats på grund av de sociala problem dessa invånare förväntas 
ha. (Ericsson, Molina & Ristilammi 2000, s.67ff). Under slutet av 
70-talet börjar de människor som bor i miljonprogrammen att i 
media allt mer beskrivas som problem och att de utgör potentiella 
faror. Den fysiska miljön kritiseras för att den bidrar till att fostra 
omoraliska människor. Tidningsartiklarna beskriver nu miljon-
programsområdena som ett skrämmande och allt farligare ställe att 
vistas på. Under den här perioden börjar media allt mer beskriva 
den kriminalitet och de sociala problem som finns i förorterna och 
förorterna framställs allt mer som problemområden (Ericsson, 
Molina & Ristilammi 2000, s.67ff). Statistik över antal arbetslösa, 
andelen bidragstagare, frekvensen av kriminalitet med mera 
används för att beskriva de problem som finns i miljonprogram-
mets förorter (Ericsson, Molina & Ristilammi 2000, s.14ff). 

Förorterna har blivit oattraktiva områden att bo i (Arnstberg 2000, 
s.197). I de olika förorterna finns dessutom ofta en lokal hierarki 
över de olika lokala bostadsområdenas attraktivitet. Det är allt som 
oftast allmännyttans bostäder som har lägst attraktivitet eftersom 
de i regel har haft svårare att neka så kallade sociala placeringar. 
Det bor därmed oftare individer med problem i deras bostäder. 

Dagens problem är snarare ensamhet, över hälften av hushållen i 
Sverige är enpersonshushåll, än trångboddhet som var problemet 
när miljonprogrammet byggdes (Boverket 2008b, s.14). 
Miljonprogramsområden har inte det sociala liv som attraherar 
ensamboende eftersom möjligheter till tillfälliga eller planerade 
möten i stadsdelarna ofta saknas. Eftersom andelen enpersons-
hushåll ökat och att det största antalet lägenheter i miljon-
programsområden är tre rum och kök innebär det att dessa ofta inte 
heller kan befolkas av enpersonshushåll eftersom de är för stora.
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Segregationen
Det faktum att flertalet av dem som flyttade in till förorterna från 
miljonprogrammet var fattiga ledde till att områdena blev allt 
fattigare och segregationen ökade (Öresjö 1996, s.17). Att de mest 
eftertraktade bostadsområdena idag attraherar allt rikare befolkning 
medan det till förorterna, som ofta är de minst eftertraktade, flyttar 
allt fattigare bidrar till att segregationen ökar (Öresjö 1996, s.23). 
För individer från socioekonomiskt svaga områden blir 
fattigdomen ofta en svaghet eftersom klass och språkkompetens 
ofta samverkar (Arnstberg 2000, s.167). Det innebär att dessa 
ungdomar blir språkfattiga och sedermera blir en belastning för 
framför allt de som väljer att studera vidare. Det sker inte enbart en 
socioekonomisk segregation, det vill säga en segregation på grund 
av ekonomiska förhållanden med mera. Det sker även en etnisk 
segregation eftersom flertalet av förorterna domineras av invånare 
med invandrarbakgrund medan de mest eftertraktade områdena 
domineras av den etniskt svenska befolkningen (Öresjö 1996, 
s.24). 

En anledning till att förorterna från miljonprogrammet har fått en 
stor andel invandrare är att studier har visat att inkomstnivån har 
varit mer utslagsgivande var individen väljer att bosätta sig för 
svenskar. Invandrare med ekonomiska förutsättningar att flytta från 
miljonprogramsområden har ofta valt att bo kvar. Det faktum att 
individen är invandrare har ofta lett till kulturell underordning och 
socialt utanförskap som återspeglats i en diskriminering i arbetet 
(Öresjö 1996, s.28). Den diskriminering invandrare ofta utsatts för 
i arbetet, och vid tillsättning av tjänster, har lett till att ytterligare 
öka den socioekonomiska segregationen. Hedi Bel Abib, forskare 
och expert i integrationsfrågor vid Statens invandrarverk menar att 
det viktigaste för att nå en integrering av invandrare i samhället är 
arbersmarknadsintegration (Öresjö 1996, s.37ff). 

Genom en effektiv arbetsmarknadsintegration skapas förutsätt-
ningar för invandrarna att visa sig vara en tillgång för samhället. 
Arbete ger även möjlighet att skapa en boendeintegration genom 

att förutsättningar för annat boende skapas. Det kan sedermera 
skapa möjligheter för sociala kontakter, som exempelvis är det som 
oftast bidrar till att människor i allmänhet får jobb. En ökad 
boende- och arbetssegregation kan riskera att leda till ökad 
kriminalitet bland de diskriminerade (Boverket 1998, s.35). 

Under miljonprogrammets slutskede kom områdenas sociala 
struktur att diskuteras politiskt (Öresjö 1996, s.34). I 1974 års 
bostadspolitiska proposition var en klar målsättning att 
bostadspolitiken skulle utformas så att den underlättade 
möjligheter för bostadsområden att få en socioekonomisk 
integration. Det krävs dock stark integritet för att bosätta sig i en 
stadsdel som av samhället pekats ut som problemområde för 
individer som har valmöjligheten att välja andra alternativ
(Arnstberg 2000, s.85). Genom sitt boende tenderar individer att 
vilja presentera sig som en lyckad och respektabel individ vilket 
ytterligare försvårar för en socioekonomisk integration i miljon-
programmets förorter (Arnstberg 2000, s.97). 

Utemiljöerna
De nya områdena kritiserades för att ha en omänsklig miljö och för 
att vara tomma, anonyma och opersonliga storskaliga 
områden vilket ofta anses vara obekant och främmande (Erics-
son, Molina & Ristilammi 2000, s.79). Den standardisering som 
har skett i produktionen av byggnaderna har lett till att områdena 
uppfattas som enformiga. Med identiska bostadshus och närmiljöer 
reduceras möjligheterna för de boende att känna tillhörighet till 
området (Boverket 1998, s.16). Bostadsbristen hade dessutom lett 
till att förutsättningar för informell social kontroll byggdes bort 
eftersom allt byggdes så pass snabbt (Boverket 1998, s.17). 

Anonymitet leder ofta till en minskad social kontroll vilket leder 
till att färre känner ansvar för sitt bostadsområde och är villiga att 
ägna tid åt det (Boverket 1998, s.90). I media är det ofta samma 
motiv från förorternas som visas nämligen antingen ryggtavlor på 
unga kvinnor som drar barnvagnar eller miljöer helt befriade från 

105



människor (Ericsson, Molina & Ristilammi 2000, s.68). Ett 
problem med de flesta miljonprogramsområdena var att de vid 
inflyttningen inte var färdigbyggda (Ericsson, Molina & 
Ristilammi 2000, s.11). Ofta var inte heller kommunikationerna 
färdiga vilket medförde att de boende fick problem när de skulle ta 
sig mellan arbete och bostad. 

Att områdena inte var färdigbyggda medförde bland annat att 
lekplatserna i området nu var farliga byggarbetsplatser och att barn 
därmed ofta porträtterades med dess sårbarhet mot områdenas 
ofärdigbyggda farliga miljö (Ericsson, Molina & Ristilammi 2000, 
s.64). Det här medförde att många av områdena i media skildrades 
som permanent ofärdiga bostadsområden (Ericsson, Molina & 
Ristilammi 2000, s.18). När väl områdena byggts ut var de träd 
som planterades ofta för små vilket innebar att de hade problem att 
överleva (Hall 1999, s.52). Växtligheten och grönytorna i område-
na hade istället funktionen att avskilja ytor (Hall 1999, s.155). Det 
innebar att det planterades endast ett fåtal olika sorter träd respe-
ktive buskar, ofta endast en vilket bidrog till uppfattningen om 
områdena som opersonliga. 

De brister som funnits i utemiljöerna och i bebyggelsernas estetik 
har lett till att attraktiviteten för områden ofta är låg (Hall 1999, 
s.140). Ett flertal utemiljöer i miljonprogramsområden upplevs 
som otrygga eftersom belysningen ofta var otillfredsställande på 
gång- och cykelvägar samt i gångtunnlar (Hall 1999, s.50). Ett 
annat karaktäristiskt drag för områdena har blivit de stora 
oanvändbara gräsytor som ofta finns i områdenas närmiljö.

Områdena hade inte längre byggts längs med traditionella gator 
(Hall 1999, s.50). Tillsammans med det faktum att byggnaderna 
såg likadana ut har det lett till att orienterbarheten i områdena blivit 
svår och därmed fått kritik. Gårdarna som byggdes var oftast inte 
helt slutna vilket fick den inverkan att starka vindar kom att bildas. 
Det bidrog till bilden av områdenas omänskliga miljö. Det faktum 
att huskropparna var höga alternativt att de lägre huskropparna var

tätt placerade hade inverkan att innergårdarna med dess lek- och 
uteplatserna blev skuggade vilket ytterligare bidrog till bilden av 
den omänskliga miljön. De här faktorerna hade den inverkan att 
utemiljön kom att kritiseras redan flera år innan rekordårens slut.
När miljonprogrammet avslutats, 1975, hade utemiljöerna fått utstå 
hård kritik. Samma år kom utredningen Bostadens grannskap som 
innehöll precisa råd och anvisningar (Hall 1999, s.33). 

Foto: Stora oanvändbara grönytor är vanliga i områdena.

Foto: Orienterbarheten är ofta svår i miljonprogramsområden 
vilket lett till att orienteringskartor ofta fått sättas upp.
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Arkitekturen
Estetik var inget som prioriterades inom arkitekturutbildningar på 
exempelvis KTH (Hall 1999, s.122). Detta kan ha haft inverkan 
på det faktum att arkitekter som arbetade med bostadsbebyggelse 
sällan prioriterade estetiken. Det här kan sedermera ha lett till 
den enformighet som bebyggelsen från miljonprogramsepoken 
ofta visar upp, något som får kritik i pressen (Ericsson, Molina & 
Ristilammi 2000, s.66). Det menas att enformigheten i arkitekturen 
tillsammans med det faktum att människorna snabbt blev hopfösta 
riskerade att skapa problem. Arkitekturen har fått kritik för dess 
hårda material i kyliga gråskalor (Hall 1999, s.141ff). Den betong, 
och även puts, i grå eller vita nyanser som områdena från 
miljonprogrammet associeras med har brister i och med att de har 
låg tolerans mot smuts och repor som uppstår i och med åldrande 
och slitage. 

Foto: Arkitekturen kritiserades för att vara i kyliga gråskolar och 
ha låg tolerans mot smuts.

Tillsammans med att byggnaderna ofta har förvaltats dåligt har det 
lett till att kritik riktats mot att områdena uppfattats som torftiga 
och med brist på mänsklig omtanke. Under miljonprogrammet 
uppfördes en stor del av byggnaderna med totalentrepenad. 
SABO:s Bernt Högberg pekar dock på att uppskattningsvis sjuttio 
procent av det som byggdes under epoken var av god standard 
(Ramberg 2000, s.152). Missuppfattningar i totalentrepenadens 
genomförande genom svårigheter att tolka vad krävdes kan dock 
ha lett till byggnader med bristande standard. 

Taken på rekordårens byggnader särskiljer sig (Hall 1999, s.150ff). 
Taken är ofta utformade med ett material som avviker mot övriga 
byggnaden. Det var vanligt att taken utgjordes av korrugerad plåt, 
eternit eller andra skivmaterial. Flertalet tak har utformats plana 
eller flack med invändig avvattning. Dessa har ofta varit otäta 
vilket lett till att fukt och vatten trängt in och sedermera fördärvat 
de underliggande konstruktionerna. Flertalet tak från perioden 
saknar dessutom tydliga taksprång vilket skyddar fasaderna.  

Foto: En byggnad i Skäggetorp med plant tak, något som ofta 
inneburit att fukt kunna tränga in i de underliggande 
konstruktionerna
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