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Sammanfattning 

I planeringssammanhang är begreppet ”attraktiv stad” vanligt 
förkommande. För att kunna utveckla en attraktiv stad måste man 
börja med att definiera begreppet. Dock är det ett begrepp som är 
svårt att definiera. Detta beror på hur starkt kopplat det är till 
individens egna värderingar om vad en ”attraktiv stad” är. Trots att 
ämnet är väl undersökt finns det idag inga klara teorier eller 
definitioner för att kunna förstå vad en ”attraktiv stad” är. Det här 
examensarbetet har fokuserat på att undersöka begreppet 
”attraktiv stad” med en inriktning på faktorer som påverkar den 
fysiska planeringen. Begreppet har beskrivits med hjälp av de 
egenskaper Roland Andersson och Boverkets rapport ”Den 
måttfulla staden” lyft fram.  För att tillämpa beskrivningen av vad 
som utmärker en ”attraktiv stad” har tre välmeriterade forskare 
valts ut. De valda referenserna är Jane Jacobs, Jan Gehl och Kevin 
Lynch. Dessa forskare valdes för deras olika infallsvinklar på vad en 
”attraktiv stad” kan vara. Därefter appliceras deras teorier på 
området Sveaplan i Eskilstuna kommun. Området anses idag vara 
oattraktivt och saknar många av de faktorer dessa teoretiker 
förespråkar. Resultatet av undersökningen leder till ett planförslag 
över området Sveaplan mot en mer funktionsintegrerad stadsdel. 
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KAP 1 INLEDNING 
1.1 BAKGRUND 
Eskilstuna kommun hade en befolkningsmängd på 98 765 invånare i 
slutet av december 2012 (SCB, 2012). Kommunen är ständigt 
växande och år 2025 beräknas befolkning ha stigit till 110 000 
invånare (Eskilstunas ÖP, 2005). Med den kommande 
befolkningsökningen är bostadsbristen inom kommunen ett 
växande problem. Det beräknas att de fram till 2025 behöver 
byggas 7800 nya lägenheter, för att täcka den blivande 
befolkningsökningen (Ibid). Detta innebär att fler bostäder kommer 
behöva byggas inom en snar framtid för att kunna möta den 
kommande efterfrågan. Området Sveaplan väckte mitt intresse att 
utveckla ett planförslag för, då området ligger beläget i de centrala 
delarna av Eskilstuna och har stora utvecklingsmöjligheter. I område 
finns stora outnyttjade ytor och ett nergånget handelsområde. Det 
centrala läget gör dock att området har en stor potential att bli ett 
attraktivt område med ett livligare stadsliv. 

1.2 PROBLEMFORMULERING 
Det övergripande problemet i denna uppsats är hur det går att 
omvandla ett nergånget handelsområde till en attraktiv 
funktionsintegrerad stadsdel. För att förändringarna ska kunna ske 
måste även fler delproblem runt området lösas. Ett av 
delproblemen är att Sveaplan inte har någon sammankoppling till 
stadens centrum. Detta beror dels på att gångstråken mellan 

områdena inte helt är sammankopplade och att det inte finns 
någon attraktions kraft där de knyts samman. Det leder till att inga 
rörelsemönster från strandens centrum till Sveaplan skapas. Det 
andra delproblemet är hur man kan planera för attraktiva bostäder 
med goda förutsättningar till närhet av grönområden och 
kollektivtrafik. 

1.3 SYFTE 
Syftet med uppsatsen är att utveckla ett planförslag med Sveaplan 
som fallstudie. Där den fysiska planeringen utifrån vetenskapliga 
teorier kommer att användas som verktyg i planförslaget, för att 
omvandla ett nergånget handelsområde till en mer 
funktionsintegrerad stadsdel. 

1.4 FRÅGESTÄLLNING 
- Vad är en attraktiv stadsdel och hur kan en sådan 

utformas? 
- Hur utformas en strävan att vilja röra sig och 

uppehålla sig på Sveaplan? 
- Hur integreras bostäder, handel och verksamheter 

för att frambringa en mer funktionsintegrerad 
stadsdel i området Sveaplan? 
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1.6 AVGRÄNSNINGAR 
 Fysiska: Den geografiska avgränsningen för arbetet håller sig 

till området Sveaplan i Eskilstuna (se bild 1). Vilket håller sig 
till gränsen mellan Kungsgatan, Ruddhammnsgatan, och 
järnvägsspåret 

 Teoretiska: Avgränsningarna för arbetet sker dels genom de 
valda frågeställningarna, dels genom att beskriva vad som 
utmärker en attraktiv stad, med inriktning på den fysiska 
planeringen. 

Bild 1 Egenarbetad bild av Sara Duvelid, den fysiska avgränsningen 
till området Sveaplan. Omarbetad av Sara Duvelid. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2 Egenarbetad bild av Sara Duvelid, Sveaplans plats i Eskilstuna  
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Kap 2 METOD 
I följande kapitel beskrivs valet av metoder samt användningen av 
dessa. Utgångspunken kommer att ligga i användandet av en 
fallstudie med uppbyggande av triangulering, inventeringsmetode, 
forskningsöverikten och analysmetod. 
 
Genom att göra en fallstudie går det att studera det specifika fallet 
Sveaplan i detalj och samtidigt kombinera det med olika 
insamlingskällor. Denna metod valdes då den ämnar att underöka 
en specifik plats och hur den kan omvandlas till en mer attraktiv 
plats i staden. Fallstudien som metod tillåter att andra metoder 
används, vilket ledde till att jag använde mig av en triangulering av 
tre andra metoder. Dessa metoder var inventeringsmetoder, 
forskningsöversikten och analysmetod. Syftet med användningen 
av metoderna var att på ett konkret sätt ställa dem emot varandra 
för att lösa problematiken runt Sveaplan. De tre metoder i 
kombination med varandra ger olika infallsvinklar. Så som en egen 
uppfattning över platsen, tidigare undersökning över vad en 
attraktiv stad är och jämförelse mellan tre referenser olika 
ståndpunkter. Metoder ligger till grund för att öka träffsäkerheten i 
arbetet och tydligare kunna redovisa ett svar på mina 
frågeställningar. Denna kombination av valda metoder har lett fram 
till att skapa ett planförslag över Sveaplan som besvarar minna 
frågeställningar.   

2.1.1 FALLSTUDIE 
Arbetet bygger på en teoristyrd fallstudie, där syftet är att 
undersöka vad en attraktiv stad är. Fallstudiemetoden erbjuder ett 
brett tillvägagångssätt samtidigt som flera insamlingskällor, 
dokument och metoder kan tillämpas.  Fördelen med användandet 
av fallstudien var att objektet studerades detaljerat, vilket det inte 
görs i samma utsträckning inom andra metoder. Målsättningen är 
att belysa det generella problemet genom att se till det enskilda 
fallet. Då fallstudien är teoristyrd belyser den hur en specifik teori 
har tillämpades i ett verkligt fall (Denscombe, 2009). Det verkliga 
fallet i undersökningen är byggt på tillämpningen av fallstudien över 
området Sveaplan i Eskilstuna. 

Denscombe (2009) menar att nackdelen med att använda sig av en 
fallstudie är att trovärdigheten ifrågasättas. Då generaliseringarna 
utförts utan att de tydligt presenteras i undersökningen påverkar 
det trovärdheten. Det handlar om att tydligt kunna visa upp hur det 
sammanställda resultatet, för att minska misstro och öppet visa hur 
hela processen har gått till.  Samtidigt menar Ejvegård (2009) att 
enbart undersöka ett specifikt fall kan leda till att verkligheten 
aldrig representeras fullt ut. För att stärka underökningens 
trovärdighet är det viktigt att använda sig av flera olika 
forskningsmetoder, vilket leder till att bilden över verkligheten 
förstärks inom det specifika fallet. 
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2.1.2 TRIANGULERING 
Syfte med att använda sig utav triangulering är att öka 
träffsäkerheten och ge en bättre bild över det undersökta fallet 
(Denscombe, 2009). Trianguleringen tillämpas även för att förstärka 
den exakt position mellan de valda metoderna och teorierna 
(Carlsson, 1991). Undersökningen har byggts upp utav två 
trianguleringar, en teoritriangulering och en metodtriangulering. 
Teoritrianguleringen utförs för att få fram en teoretisk 
utgångspunkt av vad som karakteriserar en attraktiv stad, utifrån de 
tre valda referensernas teorier. För att kunna tillämpa teorierna har 
en metodtriangulering utförts över forskningsöversikten, 
analyserna och inventeringarna. Det har gjorts för att kunna lyfta 
fram speciella egenskaper som idag finns på plasten. Resultatet av 
trianguleringarna beskrivs i diskussioner som först i teori och analys 
kapitlen. 

I användningen av trianguleringar kan olika metoder och teorier 
peka åt samma håll, dock är det inte sannolikt att de möts i en exakt 
punkt som enkelt går att tolka. Det leder till att val måste göras åt 
ena eller andra hållet för att hålla arbetet inom sina ramar. Dessa 
val kan både vara tidskrävande och komplicera analysen då 
tillämpningen av metoderna och teorierna inte pekar åt samma håll 
(Denscombe, 2009). Resultaten som har kommit fram ur de två 
undersökningarna av trianguleringarna har appliceras på området 
Sveaplan. 

 

 Bild 3 Denscombe (2009). Omarbetad av Sara Duvelid 

2.1.3 INVENTERINGSMETOD 
I undersökningen har två platsinventeringar gjorts för att samla in 
underlagsdata. Denna metod har valts för att bygga upp den 
platsspecifikt underlag . Vilket inte går att inhämta på andra vis, då 
inte någon tidigare studie av området Sveaplan har genomförts. 
Målet med att besöka platsen flera gånger har varit att bygga upp 
en bild över platsen, där yttre faktorer inte har fått påverka de val 
som sedan gjorts i planförslaget. Under inventeringarna har 
fotografering och anteckningar tagits för att användas som underlag 
till inventeringskartor. Det insamlade materialet har lett fram till 
flera platsanalyser, vilka bygger på de valda referenserna. 
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Inventeringarna av området kan hävdas vara subjektiva 
bedömningar, då inventeringarna av området bygger på mina egna 
värderingar och förförståelse för hur en fysisk attraktiv plats ser. 
Denscombe (2009) menar att det finns tre faktorer som kan 
påverka ens uppfattningen av platsen under en inventering. 

 Förtrogenhet – Observerar vi en ny form som vi inte är vana 
att se anses den vara otydlighet då det inte stämmer 
överens med det vi är vana att se, då vi är vana att tolka 
saker utefter tidigare erfarenheter. 

 Tidigare erfarenheter – Gör att vi inte tar in ny information 
då vi filtrerar våra intryck och förstorar de som vi anser vara 
önskvärda att belysa för undersökningen. 

 Nuvarande tillstånd – Vårt fysiska tillstånd av ex hunger och 
törst kan påverka vår tolkning av platsen. Även vårt 
emotionella tillstånd som ex spänning och prioriteringar styr 
hur våra tolkningar 

2.1.4 ANALYSMETOD 
Analyserna har gjorts för att få en samlad bild över hur platsen ser 
ut och används. Analysen har byggts upp på informationen som 
inhämtas under inventeringarna. De tre analysmetoder som har 
används bygger på forskares metoder över hur en attraktivare och 
mångfaldigare stad planeras. De valda analysmetoderna utförs 
separat och subjektivt, vilket betyder att olika personer kan komma 
fram till olika resultat i undersökningen. 

 Lynchbeskrivning - Bygger på att få en förståelse över hur 
platsen upplevs och dess orienterbarhet genom att lyfta 
fram viktiga element och strukturer. Analysen görs på ett 
avgränsat område. För att kunna beskriva platsen används 
begreppen noder, stråk, barriärer, enhetliga områden och 
landmärken. 

 Beskrivning av Gehl –  Beskriver hur olika rum i staden är 
uppbyggda och hur planering kan uppmuntra till spontana 
möten och aktiviteter uppstår mellan husen. 

 Beskrivning av Jane Jacobs fyra steg – För att skapa en 
attraktiv måttfull stad menar Jacobs att fyra steg måste 
uppfyllas i staden. Dessa fyra steg lyfter fram vilka kvalitéer 
och brister platsen har. 

1. Fler än en funktion 
2. Närliggande varierad gatustruktur 
3. Blandad bebyggelse 
4. Hög koncentration av varierande människor 

Kritik kan riktas emot de tre valda referenserna, då deras teorier är 
skrivna under olika tidsepoker och på olika platser i värden. Det 
betyder att de problem som uppstår i dagens städer inte existerade 
på den tiden då teorierna skrevs. Problematiken som finns runt de 
valda teoretikerna kommer att utvecklas mer efter att de har 
presenteras djupare var och en för sig, under diskussionen i kap 3 
Teorier. 
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2.2 BEGREPPSFÖRKLARING 
Begrepp och ord uppfattas olika av olika människor beroende på 
tidigare erfarenheter. För att minska risken för missförståenden i 
detta arbete kommer de begrepp som kontinuerligt används i 
undersökningen att definieras tydligare nedan. 

Stad 

Ett geografiskt avgränsat område med en viss typ av 
markanvändning (funktionell definition) eller en rättslig status 
(juridisk definition). I båda fallen definieras staden av en tät samlad 
bebyggelse och befolkningsanhopning (NE, 2013). 

Stadsdel 

Begreppet stadsdel finns inte i lagtexten, utan inordnas under 
benämningen kommundel. Det är ett område som kommunen har 
identifierat som ett geografiskt avgränsat område inom staden 
(UUS, 2013). 

Funktionsblandning 

En funktionsuppdelad stad är uppdelad i varje funktion som är 
kopplad till staden. De uppdelade områdena är bostäder, 
arbetsplatser, affärer, transport, skolor och frilufsaktiviteter. 
Därefter kan varje kategori vara uppdelad i underkategorier t.ex. 
klädaffärer vilket hamnar som underkategori till kategorin 
köpcentrum . Den funktionsuppdelade staden utgår från att de ska 
vara enkelt att transportera sig, med en offentlig service lokaliserad 

i mitten av staden. Därefter byggs stadsdelar runt omkring den 
centrala kärnan för arbete och andra för bostäder. Den 
funktionsblandade staden är raka motsatsen och är en stad som är 
integrerad med bostäder, arbetsplatser, affärer, transport, skolor 
och frilufsaktiviteter inom samma område. Denna typ av stad har 
en avsaknad av ett tydligt centrum, där alla funktioner är lika 
åtkomliga oberoende på var i staden du vistas. (Söderlind, 1998) 
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KAP 3 FORSKNINGSÖVERSIKT 
Följande kapitel består av två delar. Den första delen beskriver 
egenskaperna med begreppet attraktiv stad, där den valda 
litteraturen används för att definiera begreppet. Litteraturen är: 
Roland Anderssons bok ”Attraktiva städer – en samhällsekonomisk 
analys” och Boverkets rapport ”Den måttfulla staden”.  Den andra 
delen beskriver vad forskare med olika teoretiska utgångspunkter 
anser utmärka en attraktiv stad. För att få fram en träffsäker bild av 
undersökningen används en triangulering av referenserna, Jan Gehl, 
Jane Jacobs och Kevin Lynch. 

3.1 ATTRAKTIV STAD 
Att definiera begreppet ”attraktiv stad” är inte möjligt, jag har 
därför sökt metoder för att beskriva vad som utmärker en attraktiv 
stad.  De valda metoderna bygger på egenskaper referenserna 
menar utmärker en attraktiv stad. Arbetet har avgränsats till att 
beskriva två olika infallsvinklar på hur den fysiska planeringen kan 
bidra till att utforma en attraktivstad. 

Attraktiva städer – en samhällsekonomisk analys 
Roland Anderssons bok ”Attraktiva städer – en samhällsekonomisk 
analys” (1998) beskriver hur en attraktiv stad uppfattas och lyfter 
fram viktiga faktorer som upplevs vara attraktiva. De viktigaste 
förhållandena som lyfts fram är de som miljön, sysselsättningar och 
ekonomin skapar. Roland Andersson är ekonom och lyfter därför 

fram sju generella samhällsekonomiska faktorer som visar på hur 
attraktiv en stad är. Dessa är: 

 Stadens tillgångar till ett visst naturgivet fysiskt kapital som 
finns belägen i eller runt staden, t.ex. hav, floder, ängar och 
skog. Även vackra vyer inom en stad kan vara ett viktigt 
kapital men även lummiga alléer, parker och 
promenadstråk. 

 Stadens tillverkade realkapital, t.ex. olika trafikanläggningar, 
försörjningssystem, byggnader och privata blomstrande 
företag. 

 Stadens humankapital, t.ex. invånarnas kompetens och 
utbildningsförmåga. 

 Stadens hälsokapital eller sociala kapital, t.ex. invånarnas 
hälsotillstånd och hanteringen av hälso- och sjukvård, 
barnomsorg och äldreboenden. 

 Stadens kulturella kapital, t.ex. stadens prägel och identitet, 
med det kulturella utbudet av en konsthall, teater, 
konserthus och museer. 

 Stadens trygghetskapital, d.v.s. medborgarnas risk att 
utsättas för våld ute på stadens gator och torg, men även 
kunna känna sig trygga i sina hem. 

 Stadens relationskapital, d.v.s. hur god är relationerna 
mellan medborgarna inom orten eller mellan orterna. (ibid) 

 
För att kunna förstå vad en attraktiv stad är menar Andersson 
(1998) att en lista av önskvärda ting inte räcker för att beskriva 
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begreppet. Då det också handlar om individens tolkning av vad hon 
eller han tycker är viktiga elementer i staden. Att uppnå de 
ovanstående punkter är inte möjligt, utan ett urval har skett mellan 
vilka faktorer som är viktiga att utveckla. (ibid) 

Den måttfulla staden 
I Boverkets rapport ”Den måttfulla staden” (1995)  beskrivs 
Boverkets version över hur en stad ska planeras och vilka viktiga 
element den bör innerhålla. Viktigt att ha i åtanke är att Boverket är 
en myndighet och politisk styrd, det är därför viktigt att ha ett 
kritiskt förhållningssätt vid användningen av politiskt styrda källor. 
Beskrivningen av hur staden bör se ut sker genom användningen av 
en checklista där faktorer lyfts fram som anses vara värdefulla då en 
attraktiv stad planeras: 
 

 Den ska vara unik. Var och en har egen identitet att utgå 
ifrån, skapad av platsen, husen och livet mellan husen. 

 Ha närhet till grönområden och till vatten. 
 Är rymligt byggd och innehåller mycket grönska 
 Är lagom stort, begripligt och överskådligt i sin uppbyggnad. 

Invånarna ska kunna gå och cykla i den måttfulla staden 
samt enkelt kunna ta sig ut i naturen. 

 Har allt som behövs nära: handel, service, arbete, kultur, 
nöjen, fritidsaktiviteter och andra människor. 

 Har en blandning av boende, arbeten och fritid. 
 Har väl fungerande trafik både inom staden och till 

omgivande städer, samhällen och landsbygd. 

 Har kontinuitet och mått i sin stadsbyggnad vad avser såväl 
struktur och byggnader som trafik och befolkning 

 Har ett rikt kulturarv med byggnader från olika tidsepoker. 
 Har vacker och välgjorda hus med mänsklig skala och 

omsorgsfullt utförda detaljer. 
 Har vackra offentliga rum i form av gator, torg och parker för 

rörelse, möten och vila. 
 
Boverket anser att om dessa elva steg existerar i staden, har staden 
uppfyllt goda kvaliteter som alla städer borde sträva mot för att 
kunna nå en attraktiv nivå (Boverket, 1995). 
Målet i denna uppsats är att uppfylla så många som möjligt av dessa 
steg i det utvecklade planförslaget över Sveaplan.  Dessa mål 
uppnås genom tillämpning av framtagen forskning av 
referensramarna. 
 
Boverket och Andersson förespråkar båda en blandad stad med 
tillgång till många funktioner, det gör även Eva Bergdahl. Hon har i 
sin avhandling Om funktionsintegrering i detaljplanering, granskat 
två kommuner vilka har som mål att utveckla funktionsintegrerade 
detaljplaner. Där hon granskar detaljplanerna för att kunna se hur 
integreringen tar form i den slutgiltiga planeringen. Bergdahl riktar 
kritik emot den funktionssepareringen som länge  har funnits och  
på sista tiden lett fram till att kommunerna sökt nya strategier till 
en mångfunktionell stadsmiljö. Men trotts att kommunerna har 
arbetat emot funktionsseparering är det en ständigt återkommande 
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i nya utvecklade översiktsplanerna, detaljplanerna och 
områdesbestämmelser. Funktionsintegrering förutsätter att marken 
används till minst två funktioner, vilket är nära besläktat med 
Jacobs kritik om funktionsseparering. Kommunen utvecklar 
detaljplaner med bestämmelser, viket medför att kommunen kan 
styra besluten till en viss grad. Men Bergdahl menar på att det 
oftast är byggherren eller fastighetsägaren som i slutändan 
bestämmer hur pass funktionsintegrerat området kommer att 
bli.(Bergdahl, 2001) Bergdahls resonemang stärker Boverkets och 
Anderssons idéer om att den funktionsintegrerade staden med 
många funktioner skapar en attraktiv plats för invånarna i staden. 
Därför har stor vikt lagts vid att skapa en så passa integrerad miljö 
som möjligt i det utvecklade planförslaget över Sveaplan. För att få 
ytligare stöd i att den funktionsintegrerade staden leder fram till 
attraktiva element har valda referensramar tillämpats. 

3.1.1 DISKUSSION 
Ovanstående material är till för att beskriva vad en attraktiv stad är 
utifrån olika infallsvinklar. Svårigheten med att komma fram till vad 
den attraktiva staden är ligger vid att väga in så många olika 
faktorer som möjligt, utan att det i sin tur missgynnar andra 
faktorer. För att planera för en så pass attraktiv stadsdel som 
möjligt har så många av de ovanstående instruktionerna Andersson, 
Boverket och Bergdahl redovisat tillämpats. Det vill säga till den 
grad det går att påverka genom fysisk planering. 
 

Min tolkning utav ovanstående material har lett fram till fyra 
återkommande faktorer som kan bedömas vara värda att belysa 
mer än andra i den fysiska planeringen. 
 

 Den viktigaste faktorn som har lyfts fram är den 
övergripande fysiska strukturen med gator, kvarter och 
offentliga platser. Där stor vikt läggs vid att det ska vara 
enkelt att röra sig i staden. Då den övergripande strukturen 
fungerar lägger invånarna lika stor vikt vi de små 
arkitektoniska detaljerna (Jacobs, 2005). 
 

 För det andra gäller det att skapa platser där sociala möten 
kan ske i stadens offentliga rum. Vilket kommer leda fram till 
att liv och rörelse främjas i staden. Rörelse skapas 
framförallt genom en integrerad stadsmiljö med flera 
funktioner. Det kan vara en torgbildning med bostäder, 
restauranger och affärer runt om. För att skapa sociala 
möten i det offentliga rummet menar Gehl att det fysiska 
åtgärderna måste ändras först och till följd av det kommer 
social integration. Fysiska åtgärder leder alltså fram till att 
främja möten mellan människor. (Gehl, 2011) 

 
 För det tredje är det viktigt att planera för trygghet i staden. 

Jacobs säger att trygghet skapas genom omväxling, 
välfungerande trafik och folkliv i det offentliga rummet. 
Genom en varierad bebyggelse med upplysta gator, vilka 
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leder en fram mot en målpunkt som skapas en rörelse. 
Målpunkter ska bestå utav olika typer av verksamheter för 
att attrahera olika invånare i staden och där igenom skapa 
rörelser på gatorna. (Jacobs, 2005) De ska finas goda 
förutsättningar att ta sig till platsen med bil, cykel, gång och 
kollektivtrafik för att uppnå en attraktiv och trygg plats i 
staden. 

 
 För det fjärde är viktig att behålla stadens karaktär och inte 

bygga bort viktiga element som människor uppskattar och 
använder sig av. Element som är bra att undvika är 
monotona miljöer, hög exploatering, segregation och dåligt 
planerade offentliga rum. (Jacobs, 2005) För att få en 
förståelse över vilka element som är viktiga på platsen 
måste noggranna analyser göras på platsen. 

 
Utifrån förevarande sammanställning går det tydligt lyfta fram fyra 
faktorer. Strukturen är viktigare än byggnadernas utformning, 
möten i det offentliga rummet, flera funktioner skapar trygghet och 
behålla viktiga element. Målet är därför att uppfylla dessa fyra steg 
och appliceras dessa på Sveaplan för att uppnå vad Andersson, 
Boverket och Bergdahl menar är en attraktiv stad.  Andersson bok 
valdes för att den ger en tydlig bild över hur samhällsekonomi har 
påverkat stadens utformning och hur vi upplever den. Det anses 
vara ett intressant grepp, då dessa faktorer utgör grunden för om 
människor mår bra och trivs i stad. Boverkets rapport valdes 
eftersom den har en skild infallsvinkel på hur en attraktiv stad kan 

se ut, då den riktar in sig mer i detalj hur en attraktiv stad kan 
byggas. Bergdahl valdes för att lyfta fram och stärka argumenten 
om att en integrerad stadsmiljö leder fram till att attraktiva element 
skapas. Då en plats med många funktioner skapar rörelse av 
människor från olika grupper i samhället under olika tider på 
dygnet. Litteraturen är vald för att lyfta fram viktiga element i vad 
en attraktiv stad är, avgränsningen anses vara tillräckligt för att i 
denna undersökning kunna besvara frågeställningarna. 
 
Utifrån min tolkning av materialet har jag valt att avgränsa mig till 
att använda tre referenser för att kunna tillämpa mig av begreppet 
attraktiv stad på Sveaplan. Referenserna är valda utifrån att de har 
olika infallsvinklar, på hur en attraktiv stad ser ut. De har alla 
inriktning på den fysiska planeringen och de tar alla upp de fyra 
faktorer som presenteras i diskussionen ovan.  Dessa fyra steg 
kommer att utvecklas med referensernas teorier på vad en attraktiv 
stad är, för att därefter applicera faktorerna på Sveaplan i 
Eskilstuna. 
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3.2 TEORIER 
I detta avsnitt redogör jag för tre referenser, dessa har som mål att 
skapa attraktiva miljöer genom olika teoretiska tillämpningar. 
Denna teoretiska referensram kommer ligga till grund för analysen. 
De tre referenserna är Jan Gehl ”Life between buildings”, Jane 
Jacobs ”Den amerikanska storstadens liv och förfall” och Kevin 
Lynch ”The image of the city”. De kommer att studeras i en 
teoritriangulering, för att ge en träffsäker bild över hur Sveaplan ser 
ut idag och vilka möjligheter platsen har. Referenserna är valda 
utifrån deras olika infallsvinklar, vilket ska ge en bredd till 
undersökningen. 

3.2.1 JAN GEHL 
Jan Gehl är en dansk arkitekt vars största fokus ligger på den fysiska 
utformningen av det offentliga rummet i staden. I sin bok ”Life 
between buildings” (2011) (Skrevs första gången, år 1971) 
undersöker han hur det vardagliga livet ser ut för fotgängare mellan 
husen, för att se hur den fysiska miljön kan påverka hur vi rör oss 
utomhus. Rörelsen i det offentliga rummet delar Gehl (2009) in i tre 
olika kategorier, beroende på vilken typ av rörelseaktivitet vi utför. 
Dessa tre rörelser är: 

Nödvändiga aktiviteter - Innefattar de nödvändiga 
aktiviteterna vi göra varje dag som att gå till skolan, jobbet, handla 
och vänta på bussen. Inom denna grupp hamnar även allt relaterat 
till att  transportera sig till eller ifrån aktiviteter som är en 
nödvändig. I en oplanerad offentlig miljö som saknar god kvalité 

sker enbart de nödvändiga aktiviteterna.  Dessa aktiviteter är alltså 
svagt kopplade till platsen och sker oavsett om vädret är dåligt eller 
inte. (Gehl, 2011) 

Friviliga aktiviteter - Inom denna kategori ryms 
aktiviteter som att ta en promenad för att få frisk luft, njuta av livet 
eller att koppla av ute i solen . Dessa aktiviteter sker framförallt i 
goda planerade områden där de externa förutsättningarna är 
optimala. Det är ett viktigt steg i den fysiska planeringen att ha 
platser i det offentliga rummet som inbjuder en till att vilja vistas på 
där. (ibid) 

Sociala aktiviteter - Har samband med vilka andra 
människor som vistas i det offentliga rummet. Det kan exempelvis 
vara barn som leker, människor som hälsar och pratar med 
varandra, kommunala aktiviteter och passiv kontakt genom att 
observera andra människor. Sociala möten handlar om att röra sig 
spontant i offentliga rum och har ett starkt samband till om de två 
ovanstående kategorierna uppfylls.(ibid) 

Kategorierna av aktiviteter som utförs i området beskriver hur 
attraktivt det är att uppehålla sig på platsen. Är de enbart de 
nödvändiga aktiviteterna som utförs har platsen en låg 
attraktionsnivå. Men om alla de tre typerna av aktiviteter utförs 
samtidigt på en plats, anses platsen ha en hög attraktivitet med 
mycket rörelse och liv. (Gehl, 2011) 
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Gehl presenterar även vad ett attraktiv stadsrum är i staden och ger 
fyra exempel på hur ett sådant kan uppfattas. Förslagen bygger på 
att visa ifall rummen är tillgängliga eller inte, detta för att kunna 
uppmuntra till att spontana möten och aktiviteter sker mellan 
husen (Gehl, 2011). Vad som är rätt och fel i ett specifikt stadsrum 
går inte att framföra utifrån dessa förhållanden då varje rum har 
sina kvalitéer och bäst lämpar sig från plats till plats. Dessa fyra 
olika former av rum är en viktig faktor för att skapa ett attraktivt 
stadsrum. 

1. Att samla – Sprida ut 
Det första rummet samlar antingen in eller sprider ut 
människor. Det insamlande rummet kan exempelvis vara ett 
mindre torg med närliggande bebyggelse runtomkring med 
ingångarna vända mot torget. De korta avstånden till torget 
gör att människor lätt kan samlas och det skapar goda 
förutsättningar för att möten och aktiviteter ska ske. Det 
utspridda stadsrummet är omvänt med långa avstånd 
mellan husen och bortvända ingångar åt olika håll som 
bidrar till att färre spontana möten sker. (Gehl, 2011) 

2. Att integrera – Segregera 
Det andra Gehl tar upp är integration och segregation i 
stadsrummet. I det integrerade rummet finns det flera olika 
funktioner där olika kategorier av verksamheter samarbetar 
mellan varandra. Att integrera flera verksamheter med 
varandra runt en plats gör att människor möter varandra 
lättare och olika aktiviteter kan äga rum samtidigt. I det 

segregerade rummet är de olika kategorierna av 
verksamheter funktionsseparerade från varandra. Gehl 
riktar kritik mot de segregerade områdena som idag finns i 
stor utsträckning i de suburbana funktionalistiska områdena. 
(ibid) 

3. Att inbjuda – Stänga ute 
Det tredje rummet är antingen inbjudande eller 
uteslutande. Det inbjudande stadsrummet har entréerna 
vända ut mot stadsrummet som skapar en god tillgänglighet 
både fysiskt och psykiskt. De öppnar upp för besökare med 
god insyn i byggnaden och stadsrummet vilket lockar till sig 
användare. Det uteslutande stadsrummet är motsatsen då 
det är otillgängligt och stänger ute människor både fysiskt 
och psykiskt. Det kan exempelvis vara byggnader med 
stängda fasader. (ibid) 

4. Att öppna upp – Stänga inne 
Det fjärde är rummet som öppnas upp eller stängs inne. Det 
öppna rummet leder till god kontakt mellan rummen och 
byggnaderna runtomkring. Det är korta avstånd med både 
öppenhet in och ut ur rummet som leder till fler aktiviteter i 
rummen. De rum som stänger inne är de rum som saknar 
kontakt med omkringliggande rum och inte går att koppla 
ihop. (ibid) 

Gehl(2011) lyfter även fram specifika kvalitéer som är goda och 
öppnar upp för spontan möten. Men vissa kvalitéer i staden hindrar 



17 
 

att dessa spontana möten sker i det offentliga rummet.  De 
rummen med goda kvalitéer är: 

1. Vägglösa rum som inte hindra människor från att se andra 
och synas. 

2. Avstånd för att se andras ansikten och synas får inte vara för 
stort. 

3. Nivåskillnader bör undvikas, då vi ser som bäst i horisontellt 
läge. 

4. Låga hastigheter, då vi upplever omgivningen bäst i 5 km/h. 
5. Orientering i utemiljön bör ske så att vi möts vänds mot 

varandra. 

Dåliga kvalitéer i ett rum är de motsatta till de ovanstående 
kvalitéerna, väggar som avskiljer, tydliga nivåskillnader, mötande 
med rygg mot rygg, hög hastighet och långa avstånd (Gehl, 2011) . 
Detta är kvalitéer som bör undvikas för att uppnå en god byggd 
miljö i det offentliga rummet. 

3.2.2 KEVIN LYNCH 
Kevin Lynch tog fram en analysmetod där stadens karaktär går att 
förstå genom upplevelserna i den. Alla människor har en unik bild 
av staden men det finns även vissa likheter. Det är genom 
likheterna invånarna skapar den allmänna bilden över vad staden 
är. Kevin Lynch (1960) har försökt att definiera vilka av de fem 
viktigaste element det är som skapar staden. 

 Stråk- Är det platsen i staden där invånarna rör sig ofta eller 
sällan på, det är för många den viktigaste delen av staden då 
observationer av staden sker samtidigt som man rör sig 
genom den. Det kan vara en gata, trottoar, transportled, 
kanal eller järnvägsspår. 

 Enhetliga områden – Är mediumstora områden av staden 
som hänger samman genom funktion eller karaktär. Detta 
kan vara att bebyggelsen i området har samma karaktär och 
byggnadsstil. Som betraktare ska det tydligt kunna känna 
när man är i området och när man lämnar det, då det består 
av större sammanhängande ytor. 

 Barriärer - Är ett fysiskt eller psykisk linjärt elelement i 
staden vilket inte betraktas som ett stråk. Detta element 
skiljer antingen två områden från varandra som en gräns 
eller binder samman. En barriär i staden kan vara 
exempelvis vara byggnader, järnvägsspår och grönområden. 

 Knytpunkter – Är tydlig startegisk punkt inom staden som 
observatören enkelt kan beträda. Dessa punkter skapas ofta 
där två stråk eller områden möts. Knytpunkter är ofta 
ihopkopplade med stråk, där stråken leder en fram till 
knytpunkten där de händer något. Olika knutpunkter kan ha 
olika dominans i staden beroende på hur många som 
använder det. Exempel på knytpunkter är torgbildningar och 
gatukorsningar där det ofta uppstår ett möte. 

 Landmärken – Är en annan typ av element i staden, är inget 
som går att träda in i utan dessa är mer externa och har en 
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speciell karaktär jämfört med staden. Det är ofta enkla 
definierade objekt som hus, skyltar, affärer eller berg. Vissa 
landmärken är stora och kan ses från långt håll i staden och 
fungerar som orienteringsmärke, andra är mindre och mer 
lokalt kända objekt. (Lynch, 1960) 

Att enbart förstå hur en stad ser ut ger oss inte en bild över hur en 
attraktiv stad uppkommer utan vi måste även förstå hur och vad 
den är uppbyggd av (ibid). Kevin Lynch analysmetod kommer att 
användas i det här arbetet som en beskrivning för att göra en 
inventering på Sveaplan. Inventeringen kommer utgå ifrån de fem 
element Lynch tagit fram för att kunna skapa en bild över hur 
platsen ser ut och hur den används idag. 

3.2.3 JANE JACOBS 
Har skrivit boken ”Den amerikanska storstadens liv och förfall” 
(2005) (skrevs första gången, år 1961) där hon undersöker livet i 
staden. Jacobs är i grunden journalist och har i sin bok belyst hur 
viktigt det är att förstå staden för att kunna planera för en god 
sådan. Där hon argumenterar för den klassiska kvartersstaden och 
är kritiskt inställd hur den funktionalistiska uppdelade staden 
planeras. Hennes arbete går ut på att observera de amerikanska 
städerna och förklara livet i staden, som vad stadsliv är, hur en stad 
fungerar och samt förklara bristerna i stadslivet. Problematik Jacobs 
lyfts fram är då planerare har en allt för stark bild de försöker 
planera fram, vilket leder till att vissa intryck och utseende i staden 
drivs fram, vilket kan leder till problem. Istället menar Jacobs att 

staden måste planeras efter de förutsättningar som redan finns att 
erbjuda och utifrån invånarna som bor i staden för att kunna uppnå 
bästa resultat. 

För att en stad ska kunna vara attraktiv menar Jacobs (2005) att den 
måste ha en mångfald i den. Hon menar att varje stadsdel har olika 
kvalitéer och potentialer vilka kan lyfta fram för att uppnå en 
funktionsintegrerad stadsdel. För att bygga upp en fungerande 
stadsdel lyfter hon fram fyra stycken huvudvillkor: 

1. Stadsdelen bör fylla fler än en primär funktion och helst fler 
än två . Funktionerna ska göra att människor drar sig till 
platsen under olika tider på dygnet, vilket skapar en rörelse 
av olika grupper av människor som kan använda många 
faciliteter gemensamt. De ska inte finnas renodlade 
bostadsområden eller arbetsplatser i staden. 

2. Kvarteren i stadsdelen måste vara korta, vilket leder till att 
gatuhörnen och tvärgator måste komma tätt inpå varandra. 
Detta ska leda till att maximerar antalet korsade rörelser 
och där med öka potentiella mötesplatser. 

3. Stadsdelen ska bestå av en blandning av hus i varierad ålder 
och skick. Detta för att den nödvändiga avkastningen ska 
variera. 

4. En tillräckligt hög koncentration av varierade människor 
måste finnas på platsen oavsett varför de befinner sig i 
stadsdelen.  Det gäller även om de vistas här för att de bor i 
närheten. 
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Uppfylls dessa fyra steg har en mångfaldig stad skapats menar 
Jacobs (2005). Den mångfalltiga staden kan liknas med den 
funktionsintegrerade staden som Eva Bergdahl (2001) menar 
frambringar attraktiva element. Dock kommer inte alla städer 
kunna frambringa samma typ av mångfald, då varje stad har sina 
specifika förutsättningar att utvecklas. Om varje stadsdel såg lika ut 
skulle de inte leda till mångfald i staden. Om villkoren ovan uppfylls 
bör stadsdelen kunna uppnå sin högsta potential oberoende på var 
den ligger(Jacobs, 2005). Jacobs teorier har i den här uppsatsen fått 
stor betydelse och har därför valts att tillämpas på Sveaplan för att 
få fram en tydligare bild över hur området ser ut idag. 
Tillämpningen av teorierna på Sveaplan kan ses som en inventering 
och inte som en analys då de inte exakt illustrerar hur det ser ut, 
utan mer beskriver element Jacobs menar bidrar till en attraktiv 
miljö. 

En annan viktig aspekt Jacobs (2005) återkommer till är sambandet 
mellan det offentliga och privata rummet. Där gatorna och 
trottoarerna är stadens viktigaste organ då det offentliga livet sker 
här, men om byggnaderna runt omkring inte skulle finnas och rama 
in gatan skulle gatulivet inte existera. På gatan går det att mäta hur 
tryggt ett område är. Visar det sig att gatan en trygg plats är staden 
det med. Jacobs menar att det finns tre olika steg som ska uppfyllas 
på en gata för att den ska var trygg att vistas på. Först att det finns 
tydliga gränser mellan det privata och offentliga. Andra är att 
staden ska ha ögon på gatan och att entréerna är vända ut mot 

gatan. Den tredje aspekten är att gatorna bör vara befolkade och 
användas kontinuerligt, vilket leder till en livlig trygg miljö. (Ibid) 

3.2.4 DISKUSSION 
I diskussionen nedan kommer först teorierna jämföras mellan 
varandra för att lyfta fram likheterna och olikheterna. Vilket 
kommer avsluta i hur arbetets fortsatta förlopp kommer se ut med 
hjälp av triangulering. En gemensamhet för de valda referenserna 
är att förespråkar ett funktionsintegrerat område för att kunna 
skapa en attraktiv plats. Att  funktionsintegrering bidrar till en 
attraktivare plats går även att hämta stöd i Eva Bergdahls tidigare 
presenterade forskning. 

Både Gehl och Jacobs talar för specifika strukturer i staden för att 
främja möten mellan människor i de offentliga rummen, det 
kommer att leda till mer liv och rörelse i det offentliga rummet. Där 
livfulla gator leder till en tryggare stad, då det är gatorna som 
skapar det offentliga livet i staden (Jacobs, 2005). Resonemang om 
stadens gator går att koppla till Jacobs teorier om att gatuliv behövs 
för att skapa det offentliga rummet. Men det är inte den 
arkitektoniska utformningen på byggnaderna som skapar 
attraktivitet i staden, utan det är mötena som sker mellan 
människor och verksamheter ute på gatan som framkallar det. 
Gatorna och trottoarerna är stadens viktigaste beståndsdelar, men 
utan byggnader och andra funktioner som ramar in trottoarerna så 
existerar inte gatulivet (Jacobs, 2005). Även Gehl anser att det är 
idet offentliga rummet möten uppstår mellan människor. För att 
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möten ska kunna uppstå är rummets struktur den viktigaste faktorn 
för att skapa rörelse. Den arkitektoniska utformningen på 
byggnaderna är betydelsefull men är inte den faktorn som skapar 
möten i det offentliga, då byggnadens funktion är att drar 
människor till platsen (Gehl, 2011). Detta betyder att i det 
utvecklade planförslaget över Sveaplan har största vikt lagds vid att 
utforma det offentliga rummet och inte vid att beskriva exakt hur 
byggnaderna arkitektoniskt ser ut. Planförslaget lyfter även fram 
vilka funktioner platsen har för att visa på att Sveaplan är en 
funktionsintegrerad stadsdel. Resonemanget går även att koppla till 
resultatet i diskussionen ifrån Roland Andersson, Boverket och 
Bergdahl. Vilket de fyra framtagna faktorerna var att strukturen är 
viktigare är byggnadens utformning, uppmuntra till möten i det 
offentliga rummet och att fler funktioner ska leda till att en tryggare 
stad skapas. 

Jacobs fyra stegs till hur den måttfulla staden ser ut kommer att 
tillämpas för att få en bild över hur man skapar en stadsdel med 
mångfald. I Jacobs underökningar av de amerikanska städerna riktar 
hon kritik emot funktionssepareringen i staden som uppkom med 
funktionalismen. Där bostäder, arbeten och service separerades i 
olika områden. Jacobs menar att alla stadsdelar inte har 
förutsättningar att uppnå sin högsta potential i staden, tillämpas 
hennes fyra steg kan platsen uppnå högsta potentialen den har att 
tillgå (Jacobs, 2005). Detta är en bra teori att tillämpa på Sveaplan 
då området möjligtvis inte kommer att bli den attraktivaste platsen 
i staden då det alltid kommer konkurera med det större befintliga 

centrumet. Med Jacobs teorier går det att utforma en plats som 
uppnår sin fysiska och sociala högsta potential utefter de 
förutsättningar som finns att tillgå idag. 

Jacobs undersöker framförallt staden i ett större sammanhang, där 
det viktigaste är att helheten bland funktionerna ska hänga 
samman. Detta kan innebära att Jacobs teorier är svårare att 
applicera på mindre stadsdelar (Jacobs, 2005). Jacobs säger att det 
är viktigt att inte använda sig av hennes teorier som en guide rakt 
av för att förstå sig på händelser i byar, småstäder eller förorter. Då 
hon menar att storstäderna som hon undersöker är en annan slags 
organism än de mindre städerna och det går därför inte att försöka 
sig förstå småstäderna utifrån de förutsättningar storstäderna har 
(ibid). Jacobs teorier är skrivna år 1961 och ska framförallt 
appliceras på större städer för att kunna tillämpas rakt av. Hennes 
teorier förespråkar den klassiska kvartersstaden och är kritiskt ställd 
till funktionsuppdelningen som skedde under funktionalismen. 
Jacobs fyra steg kan därför inte ses som ett analytiskt verktyg. Då 
hennes fyra steg tillämpas över ett mindre område är de ingen 
analys utan en inventering över Sveaplan för att skapa en bild över 
hur området ser ut och används idag. 

Gehl ser staden i olika skalor vilket gör de är enklare att applicera 
hans teorier på mindre stadsdelar, vilket är fördelaktigt i fallet 
Sveaplan. Att skapa ett rum som uppfyller Gehls tre steg mot en 
attraktivare stad, där människor inte bara utföra de nödvändiga 
aktiviteterna på platsen utan att de även vistas där för att kunna 
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utföra friviliga aktiviteter och sociala aktiviteter (Gehl, 2011). För att 
uppnå dessa steg på Sveaplan måste det finnas flera olika 
funktioner att utföra. Detta styrker argumenten om att en 
funktionsintegrerad stadsdel ska planeras på Sveaplan. Enligt min 
mening kan kritik riktas mots Gehls metoder då de framför allt är 
förklaringsmodeller över hur det kan skapas goda miljöer i det 
offentliga rummet i staden och inte går in i lika stor utsträckning på 
det privata rummet. 

Lynch bygger på hur invånarna upplever staden, där alla människor 
har olika syn på olika element i staden (Lynch, 1960). För att utföra 
en lynchbeskrivning ska analysen genomföras över ett stört 
referensområde där flera oberoende personer får göra en skiss över 
vilka fysiska viktiga element de tycker finns i staden. Dessa analyser 
ska sedan sammanställas och redovisas i en samlad analys över 
området. Kritik i det här arbetet kan därför riktas emot att 
lynchbeskrivning har utförts utav mig själv utifrån platsbesök. Men 
även att det valda området Sveaplan är fysiskt avgränsat och 
innerhåller inga tydliga variationer mellan elementen. Det går inte 
att betrakta lynchbeskrivning i det här arbetet som fullständigt 
utförd, då analysen av platsen är gjord som en platsinventering. Där 
inventering är gjord för att belysa området karaktär och element 
utifrån Lynch teorier. 

För att referensramarnas förklaringsmodeller ska kunna tillämpas 
på Sveaplan har en metodtriangulering utförts, för att kunna 
tillämpa referensramarnas teorier är jag medveten om hur de ser ut 

och vilken kritik som kan riktas emot förklaringsmodellerna. Enligt 
diskussionen ovan har de teoretiska förklaringsmodeller sina 
fördelar och brister, så här sammanfattas de brister jag vill lyfta 
fram. Kritik riktas mot Jacobs då hennes teorier inte är ett analysiskt 
verktyg utan används som inventeringsmetod. Hon behandlar även 
städer i ett större sammanhang och hennes torier är utformade på 
60- talet. Kritik mot Gehl riktas då han pressenterar 
förklaringsmodeller över hur ett offentliga stadsrum kan planeras 
bättre. Tillämpningen av Gehl kommer därför att utgå från att 
beskriva hans komponenter. Lynchanalysen är också en äldre 
metod som ska utföras av flera subjektiva parter för att få fram en 
trovärdig bild över ett större område. Då Lynch används över ett 
mindre område och enbart utförts av en person är det ingen 
fullständig analys utan en inventering för att beskriva hur platsen 
ser ut. Jag är välmedveten om vilka brister de teoretiska 
förklaringsmodellerna har och har just därför valt att använda mig 
av en triangulering. Med hjälp av en triangulering gör jag en 
jämförelse av de valda metoderna för att beskriva det specifika 
fallet, Sveaplan (Carlsson, 1991). 

Jag har valt att använda mig av de beskrivna referenserna för att 
kunna besvara minna tre frågeställningar. Den första övergripande 
frågeställningen har alla de tre referenserna används för att besvara 
hur en attraktiv stad skapas. I frågeställning två har Lynchmetoder 
används för att först förstå sig på hur platsen ser ut och används, 
för att kunna lyfta fram vilka funktioner och byggnader platsen har 
genom Jacobs teorier. Gehl användes för att skapa en bild över vilka 
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typer av aktiviteter som utfördes på platsen idag, för att förstå 
varför invånarna rörde sig och uppehöll sig på platsen. 
Frågeställning tre besvaras genom Jacobs teorier, att platsen måste 
ha fler än två primära funktioner för att skapa en attraktionskraft. 
Där fler funktioner leder till att olika människor i samhället 
använder sig till platsen, vilket skapar en variation av människor. 
Även att ha en funktionsintegrerad stadsdel stödjer Gehl då 
invånarna uppfyller både nödvändiga, frivilliga och sociala 
aktiviteter på platsen. Gehl säger att den funktionsintegrerade 
staden är den attraktiva staden. Där en funktionssegregerad stad 
istället är beroende av kunna transportera sig i bilen vilket leder till 
mindre rörelse i det offentliga rummet. I den funktionsintegrerade 
staden finns det ett tydligt mönster och den offentliga platsen står i 
fokus. 

Avgränsningar måste alltid göras i en undersökning. Att använda 
flera forskares teorier anser jag inte hade hjälpt mig få fram 
ytterligare information, vilket hade lett till fram till en annan 
utformning av det framtagna planförslaget. De tre referenserna är 
valda just för sin bredd och tillämpning av dem tillsammans anses 
vara tillräckligt för att ta fram ett förslag över hur Sveaplan kan bli 
en mer attraktiv plats. 
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KAP 4 
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
I följade kapitel pressenteras de förutsättningar som idag finns på 
platsen Sveaplan i Eskilstuna, vilket ger läsaren en förståelse för hur 
platsens karaktär. Här presenteras även hur platsen historiskt har 
använts och vilka möjligheter och problem som måste utarbetas i 
planförslaget. 

4.1 HISTORIA 
Stadsplanen i Eskilstuna är utformad utav Jean de la Vallées, han 
ritade dåtidens moderna rutnätsplan i barockstil som inte tog 
hänsyn till hur platsen såg ut innan. Eskilstuna grundades år 1659 
men med en historia som sträcker sig ännu längre tillbaka i tiden 
(Eskilstuna 350). 

Fram till år 1907 låg Sveaplan utanför stadsgränsen och var då 
obebyggd landsbyggd. Under 1900 -talets första hälft användes 
området som järnvägslager. Även mejerier och försäljning av 
petroleumprodukter skedde på platsen. Första gången Sveaplan 
nämndes på en karta var 1938 då platsen bestod av en rektangulär 
form (se flygfotot 4) (Eskilstuna kommun, 2010). I resterande 
staden skedde stora rivningsarbeten som framförallt skedde under 
1960, 70- och 80-talet för att göra plats för den ökade bilismen i 
staden. Där stadens stadsgator byggs om till breda trafikleder. 
(Försköna Eskilstuna, 1994) 

Bild 4 Sveaplan 1930 (Eskilstuna Kommun 2010) 

Under 1940 – talet tar bilen en allt större plats i staden och formar 
Sveaplan till en cirkulations plats, vilken har kvar samma karaktär 
även idag. Det byggdes även en bensinstation för att tillgodose den 
ökade bilanvändningen. Stora förändringar skedde 1947 när 
kvarteren Syrsan och Sånglärkan byggdes med lamellbyggnader. 
Dessa byggnader ger en viss karaktär och struktur till hela området 
då alla hus är utformade på samma vis och med samma riktning (se 
flygfoto 5). 
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Bild 5 Sveaplan 1947 med nybyggda kvarteren Syrsan och 
Sånglärkan. Bensinstationens centrala roll. (Eskilstuna Kommun 

2010) 

Den största förändringen som skett på Sveaplan skedde 1976 då 
Konsum köpte tomten och planerade för ett nytt ”Domus Hus och 
Hem” med en större matmarknad, möbler och inredning. 1979 
invigs butiken, vilken hade en god utveckling fram till 1990- och 
2000- talet då verksamheten förändras. Den kooperativa 
verksamheten som idag finns kvar i byggnaden är mataffären och 
restaurangen.  I de andra lokalerna har andra aktörer haft sina 
verksamheter som har bidragit och utvecklat området som ett 
stadsnära handelsområde i de centrala delarna av Eskilstuna 
(Eskilstuna Kommun, 2010) . 

4.2 NULÄGESBESKRIVNING 
Sveaplan var en blomstrande verksamhet fram till 1990- 2000 då 
verksamheterna började minska i hela varuhuset. Förutom det 
stora varuhuset används marken idag framförallt till parkering. 
Vilket har lett till att största delen av området utgörs av hårdgjorda 
ytor med lite grönska.  Under inventeringarna av Sveaplan 
observerades att de butiker som idag finns kvar i varuhuset är: En 
större matkedja med restaurang och café kopplad till sig, ett 
apotek, en klädbutik och ett tygvaruhus. Under inventeringen togs 
även egna bilder över området som ska representera hur platsen 
ser ut idag. Bilderna är tagna av Sara Duvelid den 31 mars 2013. 

 

Bild 6 över stora entrén till varuhuset och parkeringen 
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Bild 7 över den lilla entrén in till varuhuset. Vilken idag är ödslig och 
inte inbjudande plats. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8 över bensinstationen i den sydvästra delen av området. Vilket 
är en farlig verksamhet att ha nära boende och alstrat mycket trafik 

både till och inom området. 

Bild 9 över fasaden på varuhuset som idag är öde och inte har några 
verksamma funktioner. 

Bild 10 över gång – och cykelbanan på baksidan av varuhuset. På 
andra sidan går järnvägen. 
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4.3 MÖJLIGHETER OCH PROBLEM 
Möjligheter: Då Sveaplan är ett stadsnära område, knappt en 
kilometer från Fristadstorget vilket är Eskilstunas stortorg, har den 
möjlighet att utvecklas till en attraktiv handels och bostadsområde i 
ett centrumnära läge.  Det finns även närhet till vattenkontakt i 
Eskilstunaån som rinner mellan Mälaren och Hjälmaren längds de 
centrala delarna av Eskilstuna. De finns även närhet till större 
grönområden vid Djurgården, som är ett stort grönområde i staden 
med goda rekreationsmöjligheter med gräsmattor och skogspartier.  
Cirka en kilometer från Sveaplan ligger även stadens centralstation 
där det flera gånger i timmen går tåg till hela mälardalen. 

Problem: De funktioner som idag finns på Sveaplan är begränsade 
på flera sätt. Detta leder till att platsen inte utnyttjas till sin fulla 
potential och inte kan anses vara ett attraktivt område (Jacobs, 
2005). Den första begränsningen som kan urskiljas är att platsen har 
få funktioner vilket är handel och parkering. Jacobs säger att flera 
funktioner måste finnas för att platsen ska anses vara attraktiv. Den 
andra begränsningen är att platsen enbart används under specifika 
tidpunkter på dygnet, då butikerna är har öppet mellan kl 8-21. De 
är endast under den tiden på dygnet parkera av bilen får ske. På 
Sveaplan idag går det att se att Jacobs fjärde steg inte heller blir 
uppfyllt vilket tyder på att de ska finnas en koncentration av olika 
människor på platsen för att göra den attraktiv. Då plasten enbart 
användas av invånare som handla görs ett urval av människor. Ett 
annat problem är som uppstår med att ha få funktioner samlade på 

en plats leder till att då butikerna stänger rör sig inga människor på 
området. 
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KAP 5 ANALYS AV 
REFERENSOMRÅDET 
I följande kapitel kommer tre stycken analyser att göras på 
Sveaplan utefrån referensramarnas förklaringsmodeller för att få en 
djupare förståelse över hur platsen ser ut idag. Analyserna är 
grunden till det kommande planförslaget och utförs för att ta reda 
på vilka kvalitéer som är viktiga att bevara på platsen och vad som 
gör platsen mindre attraktiv. De analyserade förklaringsmodellerna 
som har använts är en Lynchbeskrivning vilket beskriver 
stadsrummet, därefter Jane Jacobs fyra steg till en mångfaldig 
stadsdel och sist Jan Gehl analys på hur ett attraktivt stadsrum ska 
planeras. Analyserna som görs har beskrivits djupare i Kap 3 för att 
här kunna appliceras på Sveaplan. 

5.1 LYNCHBESKRIVNING 
För att besvara frågeställningen ” Hur utformas en strävan att vilja 
röra sig och uppehålla sig på Sveaplan?” har jag valt att använda 
mig av en Lynchbeskrivning för att bygga up  p en visuell bild över 
Sveaplan används. Då analysen utförs av mig och är över en 
begränsad yta kan denna analys inte ses som fullständig utan mer 
som en inventering över området. I inventeringen använder jag mig 
av Lynch fem element (stråk, barriärer, landmärken, enhetliga 
områden och knytpunkter) de används för att få en förståelse över 
hur platsen ser ut och hur den används för att kunna besvara 
frågeställningen. 

Stråk: Symboliserar gator, gång- och cykelbanor där människor rör 
sig(Lynch, 1960). Den största biltrafiken i området sker på 
Kungsgatan som är en viktig transportväg in till centrum, parallellt 
med den vägen finns även gång – och cykelbanor. Två andra viktiga 
gång- och cykelbanor är den som löper genom området från 
Kungsvägen ner till Ruddhammnsgatan. 

Barriärer: Är gränser som skiljer eller håller samman ett område, de 
är ett linjärt element men kan inte betraktas som ett stråk (Lynch, 
1960). Den största barriären i området är järnvägen som skiljer av 
Sveaplan från den södra bebyggelsen. En mindre barriär är 
Kungsvägen som kopplas ihop med Sveavägen som är en trafikerad 
väg in och ut från centrum. 

Landmärken: Är ett fysiskt element som skiljer sig från den 
omgivande bebyggelsen genom sin form, skala eller färg. Då 
objektet sticker ut i staden ökar de ofta orienterbarheten till 
plasten (Lynch, 1960). Det landmärke som går att peka ut på 
Sveaplan är den stora varuhusbyggnaden som tydligt sticker ut med 
sin kubistiska form och storlek mot omliggande bebyggelse. 

Enhetliga områden: En tydlig förändring då man stiger in eller ut ur 
rummet, då rummen upplevs med olika specifika karaktärer (Lynch, 
1960).  Hela Sveaplan kan ses som ett enhetligt område då största 
delen av platsen utgörs av en parkering. Då bebyggelsen runt 
omkring utgörs av bostadshus går det tydligt känna när man går in 
eller ut ur området. De tydliga gränserna med Kungsvägen och 
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järnvägen på andra sidan ramar in rummet och det går tydligt att se 
vart rummet slutar och börjar. 

Knytpunkter: Sker ofta mellan två stråk, det är en plats som går att 
träda in i och sedan uppehålla sig i. Det kan vara ett torg eller en 
korsning där möten uppstår (Lynch, 1960). På Sveaplan finns det 
inga tydliga mötesplaster och den tydligaste som finns är 

huvudentrén in till varuhuset och till den lilla entrén. Men det är 
inte en plats invånarna stannar upp på för att möta människor 
under en längre tid, utan det handlar mer om korta möten. En plats 
som kan utskiljas att möten uppstår är vid busshållplatsen på 
Kungsgata. 

Bild 11 Utformad av Sara Duvelid, Lynchkarta över Sveaplan 



29 
 

5.2 JANE JACOBS FYRA STEG 
Valet att anda Jacobs principer på ett mindre område är att förstå 
platsens struktur, hur den används och vilka invånare den används 
av. Jacobs principer är formade för att tillämpas i storstaden, därför 
kan inte denna analys ses som fullständig.  På grund av detta har 
Jacobs istället används för att göra en inventering över platsen för 
att förstå hur platsen används utifrån hennes fyra framtagna 
principer.  Jacobs principer tillämpas på Sveaplan för att undersöka 
vilka funktioner som idag finns, vilken gatustruktur det finns, vilken 
sort bebyggelse är av och vilka grupper av invånare som rör sig till 
platsen. Syftet är alltså inte att ta fram en exakt analytiskt bild över 
Sveaplan utan att genom Jacobs principer förstå sig på platsen för 
att kunna utveckla ett planförslag. 

1. Fler än en funktion 

Enligt Jacobs(2005) ska det finnas fler än två primära funktioner 
som medför en närvaro av människor som rör sig på platsen för 
olika skäl och tider. Detta är extra viktigt för ett handelsområde att 
människor rör sig under olika tider på dygnet för att handla för att 
butikerna ska gå runt. Under observationerna av Sveaplan går det 
tydligt att urskilja de få funktioner som enbart får användas under 
specifika tider på dygnet vilket leder till att enbart vissa typer av 
människor kommer vilja röra sig på platsen. Då platsen är till för att 
konsumera kommer enbart sådana människor som har råd att 
handla röra sig till platsen. Detta kan leda till att vissa personer i 
samhället inte känner sig välkomna att använda sig av platsen. Även 

människor som bor längre bort utan bil kommer inte ta sig till 
platsen för att enbart utföra en funktion. Utan de kommer istället 
handla i varuhus med flera funktioner eller i butiker som ligger 
närmare bostaden. Parkeringen som funktion kan ses som ett 
komplement till de som handlar i varuhuset och är då inte en 
funktion som enskilt används. Utan används av de som handla i 
varuhuset, då de parkera bilen . Utifrån detta går det urskilja att 
platsen idag enbart har ett dominerande användningsområde med 
kompletterande funktioner för att hjälpa till. Detta menar Jacobs 
(2005) inte är en mångfaldig stadsdel med varierat utbud. 

Bild 12 egenarbetad Sara Duvelid. Funktionerna som finns på 
Sveaplan idag. 
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2. Närliggande varierad gatustruktur 

På Sveaplan idag finns det ett gångstråk som går längs järnvägen 
och ett som går längs Kungsvägen. Kungsvägen är en trafikerad väg 
där både bilisterna, gående och cyklande rör sig mot och ifrån 
centrum. 

Jacobs (2005) menar att kvarteren i en stadsdel måste vara korta. 
Vilket innebär att de ska finas flera tvärgator och gatuhörn som ska 
komma tätt in på varandra för att skapa ett gatuliv. Där 
människorna i staden använder gatorna för att interagera med 
varandra, detta skapar en mångfaldigare stad. Det finns ett 
samband mellan gator och möten. Då en varierad gatustruktur med 
många funktioner lockar till sig många besökare, vilket leder till att 
spontana möten uppmuntras och de resulterar till en mångfaldig 
stad. Sveaplan består idag av långa biltrafikerade transportgator. 
Dessa är byggda för att bilisterna ska kunna transportera sig snabbt 
fram och är inte byggda för att människor att stanna upp och möta 
varandra.  Då människor inte stannar upp kommer det inte kunna 
ske spontana möten och gatorna används inte på det sättet Jacobs 
menar leder till mångfaldigare stadsdelar. 

 

 

 

 

Bild 13 egenarbetad Sara Duvelid. Gatustrukturerna på Sveaplan 
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3. Blandad bebyggelse 

På området Sveaplan finns det en stor byggnad som är 
dominerande för hela området och är det stora handelskomplexet 
med bensinmaken som är placerad i västra hörnet. Byggnaderna 
inom området är av samma stil och byggda under 70- talet. Utanför 
området går det tydligt att se de existerande bostadskvarteren. 
Denna bebyggelse har tillkommit under olika tidsepoker och är 
därför utav varierad stil. Jacobs menar att varje stadsdel måste 
bestå utav en blandning av hus i varierad ålder och skick för att 
uppnå en bra blandning. Sveaplan uppfyller idag inte en varierad 
bostadsmiljö då det finns få byggnader och alla är i samma stil, 
vilket inte ger en variation i området. 

Jacobs menar att en varierad bebyggelse leder till större företag 
med god inkomst etablerar sig i de nybyggda kvarteren och de 
mindre affärerna och restaurangerna i den äldre bebyggelsen med 
billigare hyra. Sveaplan har således planerats utifrån att locka till sig 
olika företag och har planerats utifrån att både bygga flotta kontor 
för större företag. Men har även planerat för de mindre företagen 
med mindre lokaler kopplade bottenvåningen i bostadshusen. Det 
ska kommittera den aspekten att all bebyggelse är byggd under 
samma tid. 

 

 

Bild 14 egenarbetad Sara Duvelid. Bebyggelsen i och runt Sveaplan 
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4. Hög koncentration av omväxlade människor 

I ett område måste det finnas en tillräckligt hög koncentration av 
människor, det spelar ingen roll varför de rör sig där eller om de bor 
i området. För ett centrum ska kunna byggas upp måste det finnas 
en viss befolkningstäthet. En hög befolkningstäthet leder till att 
många använder de gator, torg och parker som finns i området, 
vilket leder till att butiker och service kan etablera sig där (Jacobs, 
2005). Befolkningen som rör sig idag på Sveaplan är de som 
använder cykelvägarna eller de som stannar för att handla mat. Det 
betyder att det är en extra hög koncentration av människor på 
platsen då de är på väg hem från jobbet och ska handla mat. 
Eftersom ingen bor på området och butikerna stänger klockan 21 är 
området tomt under natten och gör det till en ogästvänlig plats att 
vistas på. 
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5.3 JAN GEHL 
Den sista förklaringsmodellen som används på området är Jan Gehls 
(2011) fyra teorier om hur ett attraktivt stadsrum byggs upp, dessa 
kommer att appliceras på området Sveaplan. I kap 3 ovan har 
teorierna presenteras djupare. Varje del kommer leda fram till en 
lösning till hur Sveaplan kan förbättras till en attraktivare stadsdel 
genom användningen av Gehls förklaringsmodeller. 

1. Att samla – Sprida ut 

Bild 15 egenarbetad Sara Duvelid. 

Bild 15 bredvid representerar så som Gehl (2011) presenterar sin 
teori om hur ett rum kan samla in eller sprida ut. Hur ser Sveaplan 
ut? Det går tydligt att se två målpunkter som är viktiga, det är 
entréer som finns idag. Rummet är utspritt och saknar en tydlig 
mittpunkt där möten kan ske. Bilden över Sveaplan är mer lik det 
utspridande rummet som Gehl menar är ett dåligt rum. Då rummet 
inte samlar in befolkningen är det svårt att möten ska kunna ske i 
området mellan människor. 

Lösning: Att planera för ett rum som samlar in människor runt vissa 
valda stråk och platser, exempelvis ett öppet torg i mitten av 
området med olika funktioner. Till torget finns det tydliga stråk med 
bebyggelse runtomkring som omsluter rummet och leder en fram 
mot målpunkterna. De ger en tydlighet i rummet och var det går att 
röra sig. 
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2. Att integrera – Segregera 

 
Bild 16 egenarbetad Sara Duvelid. 

 

Steg två i Gehls (2011) teorier är hur det integrerade eller 
segregerade stadsrummet ser ut. Där det integrerade rummet 
har olika funktioner samlad på samma plats och det 
segregerade rummet är utspritt och saknar struktur. Hur ser då 
Sveaplan ut? Utifrån analysen av Sveaplan utskiljdes att det 
fanns få funktioner på platsen där den dominerande är handel 

och parkeringsplatser till bilen. Dessa två funktioner tar upp en 
stor del av området och de gör att inga andra funktioner kan 
uppkomma. Sveaplan har alltså inte ett integrerat stadsrum 
med blandade funktioner på en och samma plats, utan har få 
funktioner som är utsprida och saknar tydliga mötesplatser 
mellan människor. 

Lösning: Att binda ihop hela området i en samlad struktur där 
hela området fungerar som en stor integrerad funktion där det 
finns en tydlig funktionsblandning i området. Det ska finnas 
tydliga stråk med målpunkter där verksamheter, bostäder och 
arbeten ska kunna samspela med varandra frö att skapa ett 
levande område. 
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3. Att inbjuda – Stänga ute 
 

 
Bild 17 egenarbetad Sara Duvelid. 

I det tredje rummet kan ett rum antingen vara inbjudande eller 
stänga ute befolkningen som rör sig på stråket eller platsen. Hur 
ser Sveaplan ut? Sveaplan är ett rum som stänger ute, då alla 
funktioner som finns idag är innanför byggnaden som enbart är 
tillgängligt vissa tider gör att det är det svårt att använda sig av 
rummet. Då rummet har en begränsad användning stänger det 
ute människor. De stänger ute de som inte ska konsumera då 

det är den dominerande funktioner på plasten och de stänger 
ute människor under kvällen då butikerna stänger. 

Lösning: Öppna upp rummet så att flera människor med olika 
bakgrunder, ålder och kön kan använda det under olika tider på 
dygnet. De ska vara en plats med god insyn i byggnaderna där 
aktiviteter kan sker mellan husen, som i sin tur ska locka en att 
använda rummet mer frekvent. 
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4. Att öppna upp – Stänga inne 

Bild 18 egenarbetad Sara Duvelid. 
 

Det fjärde rummet handlar om öppenhet och slutenhet, där det 
öppna rummet innebär god kontakt med omkringliggande 
bebyggelse med korta avstånd och öppenhet ut mot gaturummet.  
Där de slutna har sina entréer och funktioner vända bort mot gatan 
och stänger ute. Vad är då Sveaplan? Då alla funktioner ligger 

inneslutna i en byggnad stänger området ute människor och de 
funktioner som finns utanför som idag är en parkering där ingen vill 
vistas på under en längre tid. 

Lösning: Att öppna upp området så att de finns goda kontakter 
mellan alla funktioner genom korta avstånd. Att ha entréerna till 
bostäder, kontor och butiker vända ut mot gatan för att skapa en 
öppenhet och göra det enkelt att röra sig i rummet. Men ändå 
kunna skapa det slutna rummet på bakisidan av byggnaden där den 
mer privata delen kan finnas. 

Förutom de fyra exemplen Jan Gehl (2011) tar upp om hur 
tillgängligt ett stadsrum är tar han även upp att det finns tre typer 
av aktiviteter att utövar i det offentliga rummet. Ifall dessa tre 
aktiviteter samspelar med varandra skapas ett attraktivt rum. Dessa 
tre är de nödvändiga aktiviteterna, frivilliga aktiviteterna och det 
sociala aktiviteterna (Gehl, 2011). Vilka aktiviteter sker då på 
Sveaplan? Genom att granska de tre ovanstående 
förklaringsmodellerna  får vi en förståelse över hur rummet ser ut 
och hur det används. Idag går det att urskilja att Sveaplan uppfyller 
kraven som finns inom de nödvändiga aktiviteterna, vilka är att gå 
till jobbet, handla, vänta på bussen men även att gå och 
transportera sig från en punkt till en annan. De är alltså ett rum som 
enbart används för klara av vardagen och ingen plats att stannar 
upp på under en längre tid. Vissa steg inom den tredje punkten 
uppfylls delvis som handlar om de sociala kontakterna mellan 
människor, på Sveaplan idag hälsar besökarna på varandra och har 
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kortare dialoger. Men Sveaplan är ingen plats besökarna går till för 
att få social kontakt utan det handlar mer om korta spontana 
möten. Hur ska då Sveaplan kunna utvecklas till ett attraktivt 
område? Utifrån Gehls (2011) tre steg går det att urskilja tydligt att 
de frivilliga aktiviteterna på platsen måste förstärkas så att 
människor tar sig till platsen och stannar där under en längre tid, 
det kan exempel skapas genom att planera för ett torg som en 
mötesplats med caféer runt. De skapar friviliga aktiviteter att ta sig 
till platsen som kommer att kunna leda till att sociala aktiviteter 
skapas då besökarna stannar upp på platsen en längre tid än bara 
för att uträtta de nödvändiga behoven (Gehl, 2011). 

5.4 DISKUSSION 

De tre ovannämda förklaringsmodeller har på olika sätt belyst de 
för och nackdelar som idag finns på platsen. Lynchbeskrivningen 
lyfter fram att det finns brister inom kommunikationen i området 
och att det finns alldeles för få knytpunkter att mötas på. Att göra 
tydligare knytpunkter i området skulle dels öka användning av 
rummet, men också göra det enklare att röra sig genom rummet. 
Då det idag består till största del av en parkering är det inte en miljö 
för fotgängare vill vistas i. 

I Jacobs fyra steg till en mångfaldig stad går det att utskilja tydliga 
brister i bebyggelsen ålder då det är samma karaktär i hela 
området. Det saknas även flera funktioner i området och det är för 
långa avstånd mellan gatukorsningarna, vilket leder till att inga 
spontana möten kan ske. Att det är en god variation av människor 

på platsen beror dels på tillgången av mataffären. Denna variation 
skulle kunna vara ännu bättre om det även fans aktiviteter som inte 
bara innebar konsumering (Jacobs, 2005). Analyser som gjort visar 
att rummet enbart används till att utföra nödvändiga aktiviteterna, 
vilka måste utföra i vardagslivet. Denna problematik tar även Gehl 
(2011) fram då han diskuterar de tre stegen för att uppnå ett 
attraktivt rum, där alla tre steg måste uppfyllas. Det går tydligt se 
att det finns stora brister i hur Sveaplan används idag, då få utför 
frivilliga aktiviteter i rummet. Det leder till att människor inte 
stannar upp för att möta varandra som de hade gjort om de rörde 
sig i folktätare miljöer (Gehl, 2011). I detta resonemang mellan 
Jacobs och Gehl kan urskilja att bådas analyser pekar på att det 
finns för få aktiviteter att utföra på området vilket leder till att 
människor underviker platsen och möten i det offentliga rummet 
uppstår inte. 

I Gehls (2011) andra analys skapa en förståelse övar hur rummet är 
idag, stängt och svårt att nå för alla (Gehl, 2011). Då varuhuset har 
en stängd fasad ut mot området, bjuder byggnaden inte in en att 
stanna längre på platsen. Analys lede även fram till att området är 
utspritt och saknar en tydlig mittpunkt där människor kan samlas. 

Analyser och diskussionen som har gjorts kopplas till hur begreppet 
attraktiv stad har valts att beskrivas. Där fyra viktiga punkter lyfts 
fram: Strukturen är viktigare än byggnadernas utformning, möten i 
det offentliga rummet, flera funktioner skapar trygghet och behålla 
viktiga element.  Det går klart och tydligt se att dessa fyra punkter 
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även har stöd i referensernas teorier som använts för att analysera 
Sveaplan. Detta stödjer även de diskussioner som tidigare förts, om 
att valet av referenserna är en tillräcklig avgränsning för att 
utveckla Sveaplan till en attraktivare plats. Då de fyra punkter, som 
har utformats utifrån beskrivningarna av begreppet attraktiv stad 
har stöd i de valda referensernas teorier. Dessa punkter ligger som 
grund till det utvecklade planförslaget över Sveaplan. För att 
beskriva hur punkterna tillämpats på Sveaplan har de presenteras 
inom kategorierna byggnader, gator och parkering, offentliga 
platser och grönska. Detta för att ge en specifik bild över hur varje 
del av området har utvecklas. 
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KAP 6 RESULTAT/ PLANFÖRSLAG 
I denna del kommer förslaget som har arbetats fram presenteras. 
Det är en illustration över hur området Sveaplan skulle kunna 
utvecklas som en attraktiv stadsdel. Förslaget har sin grund i de 
teorier och analyser som har presenteras ovan och är det slutliga 
resultatet för uppsatsen. 

6.1 INLEDNING 
Den teoretiska delen har byggds upp för att kunna besvara frågan 
om vad en attraktiv stadsdel är och hur man utvecklar en sådan på 
Sveaplan. Gehl (2011) menar att har man en attraktiv stad kommer 
även flera människor från andra platser viljas vistas i området. Då 
utför man inte bara de nödvändiga behoven man har i vardagen 
utan människor utför även de friviliga och sociala aktiviteterna. Fler 
människor på en plats leder till att lockar till sig flera, så målet är att 
omvandla Sveaplan till en attraktiv plats där människor vill röra och 
befinna sig i. De tre valda teoretikerna Jacobs (2005) , Gehl (2011) 
och Lynch (1960) förespråkar alla att skapa en funktionsintegrerat 
område för att uppnå attraktivitet. De kan vara en plats med 
bostäder, service, kontor, rekreation och verksamheter. Det 
innerbär att de kommer vara korta avstånd att ta sig mellan olika 
aktiviteter inom området och det kan även leda till minskad 
bilanvändning. Om fler typer av verksamheter som sker på platsen 
betyder att olika människor i samhället kommer att vistas på 
platsen olika tider på dygnet. Det skapar inte bara en livfull stadsdel 
utan även en trygg. Att ha en tät stad gör den inte bara trygghet 

utan det behövs även som ett underlag för att kunna etablera olika 
typer av service inom området. 

För att uppnå syftet att omvandla en oattraktiv plats till en attraktiv 
plats kan man utefter de analyser som gjort tolka att en mer 
stadsmässig bebyggelse är att föredra på Sveaplan. Även för att 
koppla ihop det med centrum och resterande områden runt 
omkring som har en mer stadsmässig karaktär. För att uppnå detta 
krävs det att det skapas en funktionsintegrerad stadsdel i 
kvartersstruktur som bygger på samspelet mellan det offentliga och 
privata rummen i området. För att uppnå en attraktiv plats 
förespråkar både Jacobs (2005) , Gehl (2011) och Lynch (1960) 
småskalighet och lättorienterbar för att uppnå en god struktur. Det 
betyder att den storskaliga varuhusbyggnaden som idag finns på 
Sveaplan kommer att tas bort för att öppna upp för att utveckla en 
mer småskalighet i området. 

6.2 KVATERSSTRUKTUR: 
Idag består Sveaplan till största delen av en byggnad och 
asfalterade ytor som saknar struktur. För att skapa en tydligare 
struktur i området förespråkas att använda sig av kvartersstruktur 
som enligt Gehl (2011) skapar siktlinjer och ytor som lockar till sig 
människor att vilja röra sig i gaturummet. Kvartersstrukturen bidrar 
till att öka blickarna mot mötesplatserna i korsningar, torg och 
grönytor, vilket gör det enkelt för människor att mötas i det 
offentliga rummet.  Jacobs (2005) menar att kvarteren ska vara 
korta med många tvärgator vilket skapar många mötesplaster som 
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bjuder in en att ta olika vägar och skapa liv i stadsrummet. Lynch 
(1960) lyfter fram hur viktigt det är att ha tydliga stråk i staden för 
att göra den lättläst, då kvartersstrukturen är välkänd är den enkel 
att läsa och orientera sig igenom och leder en fram till de viktiga 
elementen i staden. På Sveaplan kommer de befintliga cykelstråken 
i utkanten av området att bevaras och förstärkas. Den nya 
kvartersbebyggelsen inom området kommer att hålla samma skala 
som den omkringliggande bebyggelsen för att smälta in på bästa 
sätt. 

6.3 BEBYGGELSE: 
Det kommer att vara en kvartersbebyggelse med blandade 
funktioner med bostäder och verksamheter i markplan För att 
skapa olika typer av rörelser under olika tider på dygnet. 
Byggnadshöjden kommer att efterlikna den omkringliggande 
bebyggelsen för att smälta in i stadsrummet och kommer att ligga 
på maximalt fyra våningar. För att minska bullret från järnvägen i 
den södra delen kommer en mer omslutande bebyggelse placeras 
där med kontor och välplanerade lägenheter som har sina sovrum 
vända mot innergårdarna. I området kommer det finnas en tydlig 
struktur med vissa mer dominerande stråk som ökar 
orienterbarheten och vissas mindre mer omslutande. Kvarteren 
kommer att vara halvslutna för att skapa en skillnad mellan det 
offentliga och det privata. Både Gehl (2011) och Jacobs (2005) 
förespråkar att avstånden mellan byggnaderna ska vara korta för 
att skapa så pass korta avstånd som möjligt mellan funktionerna 
och få en sammanlänkande struktur. Gehl(2011) lyfter även fram 

att det är viktigt att entréerna är vända ut mot gaturummet vilket 
öppnar upp rummet och gör det enklare att röra sig mellan olika 
funktioner. 

6.4 FLERA FUNKTIONER: 
Ovanstående analyser visar att det idag finns få funktioner i 
området och det är något Jacobs inte förespråkar att en stadsdel 
ska ha. För att skapa en funktionsintegrerad stad krävs det ett 
samspel mellan bostäder, handel, service och grönområden. För att 
uppnå en bra blandning i området ska byggnaderna framförallt vara 
bostäder med verksamheter och service i bottenvåningen. Att ha 
olika typer av verksamheter med restauranger, caféer, butiker i 
bottenplan skapar liv i det offentliga rummet som leder till tryggare 
gator att vistas på. De olika verksamheterna leder även till att olika 
typer av människor kommer att röra sig på platsen under olika tider 
på dygnet. Vilket leder till en livlig och attraktiv stadsdel under hela 
dygnet (Jacobs, 2005). Även Gehl (2011) förespråkar att det finns en 
tydlig struktur och olika verksamheter i området så att människor 
väljer att röra sig i rummet för att det vill och inte för att det måste. 
Där det ska vara korta avstånd mellan funktionerna och entréer 
vända ut mot gaturummet så man enkelt har tillgång till dem från 
gaturummet. 

Utefter dessa teorier har Sveaplan utvecklas som en 
funktionsintegrerad stadsdel för att uppnå en attraktiv miljö med 
korta avstånd mellan de olika funktionerna. I området har vissa 
delar mer fokus på verksamheter och kontor. Dessa placeras 
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lämpligast i närheten av varandra och längs 
järnvägen för att minska bullret. Andra delar har 
större fokus på service och de placeras lämpligast 
vid eller i samband med torget. Torget ska vara en 
plats man inte bara passerar utan stannar upp vid 
ett tag för att besöka butikerna, uteserveringarna 
eller restaurangerna. Jacobs (2005) lyfter fram 
fördelar med att ha restauranger och 
uteserveringar i det offentliga rummet då ägaren 
och de anställda värnar om sina lokaler och 
försöker att håller extra koll på vad som händer i 
området. Detta leder till extra bevakning och 
trygghet i området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 19 egenarbetad Sara Duvelid. Funktioner på Sveaplan. 
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Genom att ha en variation i gaturummet mellan bebyggelsen och 
verksamheterna skapar man rörelse i och runt området. Det leder 
till människors vägar kommer att korsas, vilket leder till ett ökat 
folkliv och rörelser att människor rör sig på platser som inte har 
någon egen dragningskraft då man passerar det på väg fram till sitt 
mål. För att detta ska uppnås på bästa sätt måst de platser som har 
en dragningskraft ligga relativt tätt för att människor ska röra sig 
mellan dessa punkter (Jacobs, 2005). 

Även i Boverkets rapport som presenteras i kap 3 lyfter man fram 
hur viktigt det är att ha närhet till handel, service, arbete, kultur, 
nöjen, fritidsaktiviteter och andra människor, men även vikten av 
att blanda dessa med varandra. Detta för att kunna uppnå goda 
kvaliteter i staden och göra den mer attraktiv att uppehålla sig på 
(Boverket, 1995). 

6.5 INFRASTRUKTUR: 
Lynch (1960) hävdaratt stråken är det viktigaste elementet i staden 
och är de som kopplar ihop de resterande elementen med 
varandra. För att koppla ihop de viktigaste elementen måste det 
finnas vissa stråk som har högre hierarki än andra, och som knyter 
samman de olika delarna i området. Gehl (2011) påpekar att det ska 
vara enkelt att röra sig till det offentliga rummet. Med det manas 
att det ska vara enkelt att ta sig till torget, som är den mest 
offentliga platten i området, från andra stråk. Inom området 
Sveaplan ska fotgängare och cyklister ha företräde mot bilen, vilket 
de inte har idag. För att detta ska kunna ske skriver Christer Hydén i 

sin bok ”Trafiken i den hållbara staden”(2008) om några 
hastighetsdämpande åtgärdat att utgå ifrån, dessa kan vara en 
avsmalning av vägen, olika typer av markbeläggningar och 
upphöjningar i gaturummet. Där Hydén (2008) lyfter fram att den 
mest effektiva är upphöjningen som kan ske i form av en platå eller 
väggkudde. Hastigheten kan även sänkas genom att möblera 
gaturummet med bänkar och sätta ut planteringar (Hydén, 2008). 
För att minska biltrafiken inom området Sveaplan kommer 
upphöjningar ske för att tvinga bilisterna att stanna upp och där 
med ha längre tid på sig att uppmärksamma om det är gående eller 
cyklister i närheten. Dessa platåer kommer även bestå av en annan 
typ av markbeläggning för att skapa en tydlig riktning i rummet. 
Samma markbeläggning kommer att läggas i hela området för att 
skapa en samhörighet. Gaturummet kommer även att ramas in 
genom trädplaneringar och blomplanteringar i gatukanten. 

Planförslaget kommer det även föreslås att det befintliga gång och 
cykelvägarna i kanten av området bevaras och utvecklas till stråk 
man bara inte passerar på väg till jobbet, utan till platser man 
stannar upp vid. Den största biltrafiken kommer fortfarande gå i 
utkanten av området på Kungsgatan och Ruddhammnsgatan. I det 
resterande området kommer inte någon uppdelning av trafiken att 
ske utan all trafik inom området kommer ske på gående och 
cyklisters villkor. Gehl (2011) menar att det finns stora fördelar med 
ett integrerat trafiksystem där de olika trafikslagen interagerar med 
varandra. Det leder till en mer attraktiv och livfull gata som kommer 
användas av alla i staden på samma villkor. 
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6.6 OFFENTLIGA PLATSER: 
Att ha många offentliga platser inom området Sveaplan förespråkas 
då fler platser skapar fler möten mellan människor. Gehl (2011)  
menar att livfulla platser i staden attraherar människor som i sin tur 
attraherar andra människor att röra sig på platsen. För att man ska 
känna sig välkommen på platsen är det viktigt att bebyggelse har 
sina entréer vända mot mitten där man möts . För att knyta ihop 
hela området och skapa en tydlig mittpunkt läggs de flesta 
offentliga verksamheterna i anslutning till torget. 

Då Sveaplan ligger i ett centralt läge i staden är det lämpligt att 
skapa en samlingspunkt där människor kan röra sig till och från de 
närliggande bostadskvarteren. Runt torget som är den centrala 
platsen placeras mindre offentliga stadsrum, dessa kan ske mellan 
husen eller i gatukorsningar. För att ett sådant rum ska uppstå 
menar Gehl (2011) att fyra steg måste uppfyllas. Rummet måste 
vara samlat och ha tydliga avgränsningar från bebyggelsen 
runtomkring, rummet måste vara integrerat med flera funktioner, 
rummet ska vara öppet med god tillgänglighet och slutligen måste 
rummet vara inbjudande med goda möjligheter att användas av 
olika typer av människor (Gehl, 2011). Dessa mindre offentliga rum 
bör placeras längs eller kopplade till större stråk. Exempelvis kan de 
placeras längs cykelbanan som uppmuntrar människor att stanna 
till på platsen och bjuder in en att fortsätta längre in i området. 

 

 

Bild 20 egenarbetad Sara Duvelid. 
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6.6.1 MÖTESPLATSER: 
En av de största mötesplasterna inom området 
kommer att skapas på torget som samlar ihop 
människor på en plats. Det är viktigt att integrera 
och samla ihop människor på en plats, de leder 
till korta avstånd och skapar goda förutsättningar 
att möta andra människor(Gehl, 2011). 
Mötesplatsen kommer även att utgöras som en 
knytpunkt i staden där olika stråk kopplas ihop 
och möten uppstår (Lynch, 1960). Bilden bredvid 
visar var de viktigaste mötesplatserna i området 
kommer att vara. Dessa är framförallt samlade 
runt torget, gångstråket, cykelvägen och 
matbutiken. Dessa möten är framförallt möten 
som kommer att ske i det offentliga rummet. 
Även möten mellan de boende i området 
kommer att ske på de mindre gatorna mellan 
husen eller på innergårdarna. 

 

 

 

 

 

 

Bild 21 egenarbetad Sara Duvelid. 



45 
 

6.6.2 STRÅK: 

Att ha tydliga stråk i området som knyter ihop olika punkter 
i staden är ett viktigt element. De är på stråken många 
möten uppstår och där man bygger upp den viktigaste 
bilden av staden (Lynch, 1960). De centralaste stråken i 
områdena kommer att leda fram mot torget som är den 
viktigaste knytpunkten i området. Dessa två viktiga nya 
stråk visas i bilden bredvid. I det ena viktiga stråket med 
trädplanteringar på båda sidorna får bilarna köra och 
parkera längs gatan. På denna gata finns det upphöjda 
platåer för att minska hastigheten på bilarna. Detta stråk 
går genom hela området och leder en fram till butikerna 
som är samlade runt torget. Över torget går det ett 
gångstråk med trädplanteringar som binder ihop området 
från andra sidan. Dessa stråk är centrala och är offentliga 
platser alla i staden ska använda sig av. Gång- och 
cykelstråken som fans innan i kanterna av området finns 
fortfarande kvar och fungerar som promenadvägar mellan 
olika områden. 

 

 

 

 

Bild 22, egenarbetad Sara Duvelid. 
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6.6.3 TORG: 
Det nya torget kommer vara i en plats i staden där 
möten kan uppstå. Torget kommer ha en slutenhet med 
sin bebyggelse runtomkring men ändå en öppenhet med 
viktiga stråk som möts. Torget kommer att hållas i en 
mindre skala vilket är mest lämpligt till områdets storlek 
och ska inte bli en plats man inte vill röra sig på för att 
man känner sig exponerad på de stora ytorna.  Då det 
enbart är gående som får vistas på plasten ska de finnas 
ett lugn som förstärks med uteserveringar, bänkar, 
vattenspeglingar och planteringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 23 egenarbetad Sara Duvelid. 
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Bild 24 egenarbetad 
Sara Duvelid. 
Planförslag över 
området Sveaplan. 
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Bild 25 egenarbetad Sara Duvelid. 
Illustrationsbild över största gatan i 
området där bilarna får köra och 
parkera. I bakgrunden kan man 
skymta torget som är en viktig 
mötesplats med butiker och caféer. 

 

 

 

 

 

Bild 26 egenarbetad Sara Duvelid. 
Illustrationsbild över gågatan stående 
på torget. Gågatan är prydd med en 
trädallé för att skapa en riktning i 
rummet som leder en från en punkt i 
området till en annan. Längst denna 
gata kommer det kunna ligga mindre 
butiker och restauranger för att skapa 
ett livligt folkliv på dagarna och på 
kvällen rör de boende sig på här.  
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KAP 7 AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
I följande kapitel kommer jag att ge svar på frågeställningarna som 
inledningsvis nämnts i undersökningen. Denna del sammanfattar 
och knyter ihop de tankar och reflektioner som har arbetats fram. 

Vad är en attraktiv stadsdel och hur kan en sådan utformas? 

Jag har valt att lyfta fram fyra egenskaper i underökningen som 
anses beskriva den attraktiva staden: 

1. Struktur är viktigare än byggnadernas utformning 
2. Möten i det offentliga rummet måste kunna ske 
3. Fler funktioner skapar trygghet 
4. Viktiga element i rummet bör behållas 

Uppfyller en stadsdel dessa egenskaper, anses den vara attraktiv. 
Jag har valt att beskriva och tillämpa mig av egenskaperna på 
följande vis för att besvara frågeställningen. 

1. I undersökningen har det visat sig att strukturen är viktigare 
än byggnadens utformning. En stad med dålig struktur leder 
till att vissa områden aldrig besöks, då det inte är enkelt att 
röra till eller inom dem.  Det har alltså visat sig att gatan är 
stadens viktigaste beståndsdel. Gatan besöks inte pågrund 
av arkitektoniska detaljer på husen, utan den besöks för 
pågrund av sin utformning och sina funktioner. Funktioner 
som att transportera sig inom eller mellan områden anses 
därför vara viktiga. För att kunna säga att en gata är 

attraktiv ska den vara livfull med många funktioner som 
attraherar olika människor i samhället.  Resultatet av denna 
undersökning har lett fram till att skapa en stadsdel som är 
enkel att orientera och röra sig i. Detta har tillämpas på ett 
planförslag som bygger på en rutnätsstruktur, med korta 
avstånd mellan gatorna för att skapa en varierad och livfull 
bild av området. 
 

2. Möten i det offentliga rummet måste kunna ske, för att 
kunna skapa en livfull och attraktiv stad. Med detta i åtanke 
har det resulterat i att skapa en tydlig mötesplats i form av 
ett torg. Runt det planerade torget har olika faktorer som 
anses bidra till möten skapats. Dessa faktorer kommer att 
bestå av olika verksamheter, grönområden, sittplatser eller 
lekplats.   
 

3. Fler funktioner skapar trygghet. Det har visat sig av 
undersökningen att det måste skapas fler funktioner som 
bidrar till trygghet, för att platsen ska anses vara attraktiv. 
Att ha en variation av funktioner så som gym, blomsterbutik, 
mataffär etc. bidrar till att skapar en variation av olika 
människor som rör sig på platsen under olika tider på 
dygnet. För att skapa denna rörelse har jag tillämpat en 
funktionsintegrerad stad med bostäder och verksamheter. 
Där bostäderna leder till att skapa folkliv på morgonen och 
kvällarna. Kontoren och butikerna skapar rörelser av 
människor på platsen under dagtiden. Sveaplan har därför 
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utformats med kontor i bottenvåningarna och bostäder 
över. Detta leder till att det alltid finns människor som har 
uppsyn över gatorna, vilket skapar en tryggare stad. 
 

4. Viktiga element i rummet bör behållas, då det är viktigt att 
behålla stadens karaktär och inte bygga bort viktiga 
element. Viktiga element i staden kan vara specifika 
byggnader, parker, monument eller stadens struktur. 
Undersökningen och analysen av platsen har lett fram till att 
det inte är någon specifik byggnad som ska bevaras, enligt 
det planförslag som arbetats fram. Istället för att bevara 
något element på platsen, blev det istället funktioner som 
valdes att bevaras och förstärkas. Genom en omplacering av 
matbutiken till ett mer tillgängligt läge, kommer detta leda 
till att rörelserna inom området förstärks. 

Jag har utifrån detta utformat ett planförslag över Sveaplan vilket 
uppfyller egenskaperna om hur en attraktiv stad ser ut och där med 
besvarat frågeställningen. 

Hur utformas en strävan att vilja röra sig och 
uppehålla sig på Sveaplan? 

Jag har valt att omvandla Sveaplan till ett ny attraktiv plats i staden, 
med olika funktioner vilka uppmuntrar rörelser av människor till 
platsen. Utformningen av planförslaget bygger på hur olika 
aktiviteter kan utföras. Denna frågeställning har besvarats genom 
att använda Gehl (2011) teorier om hur tillgängligt ett stadsrum är. 

Vilket bygger på vilka aktiviteter vi utövar i det offentliga rummet. 
Dessa tre är: de nödvändiga aktiviteterna, de frivilliga aktiviteterna 
och de sociala aktiviteterna. Gehl menar att om dessa aktiviteter 
uppfylls på platsen anses den vara attraktiv 

En av målsättningarna med undersökningen har varit att uppfylla de 
tre stegen på aktiviteter i planeringen av Sveaplan. De nödvändiga 
aktiviteterna uppfylls genom att människor rör sig på gatorna för 
att ta sig mellan olika funktioner och uppfylls redan i området. Steg 
två är att utföra friviliga aktiviteter som uppnås genom att planera 
för en varierad struktur med många funktioner. Det uppmuntrar 
människor att vistas i det offentliga rummet. Detta utförs på 
Sveaplan genom funktionsintegration, tydliga gatustrukturer och 
varierade verksamheter. Den tredje aktiviteten uppfylls då det 
offentliga rummets struktur har största fokus, för att uppmuntra 
möten mellan människor. Där spontana möten främjas genom en 
varierad gatustruktur, många sittplatser och en tydlig mötespunkt 
på torget. Dessa tre steg uppfylls på Sveaplan och att platsen bidrar 
med goda möjligheter för att utföra olika typer av aktiviteter. Detta 
leder till att både människor rör sig till området och väljer att 
uppehålla sig här en längre tid. 
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Hur integreras bostäder, handel och verksamheter för att 
frambringa en mer funktionsintegrerad stadsdel i området 
Sveaplan? 

Att kombinera bostäder, handel och verksamheter i ett område, 
med rutnätsstuktur leder till att funktionsgraden inom området 
ökar.  Användningen av rutnätsstruktur på gatorna inom området 
Sveaplan tillämpades för att skapa en variation av gatustrukturen. 
Som på så sett bidrar till att området kan anses vara 
funktionsintegrerat.  De korta avstånden mellan gatorna gör att 
området blir mer varierat, då man aldrig behöver röra sig långa 
avstånd för att ta sig från en funktion till en annan. Integreringen av 
bostäder, handel och verksamheter leder till att olika människor i 
samhället rör sig på platsen för att uträtta olika typer av aktiviteter. 
Undersökningen har påvisat att detta är en viktig aspekt i den 
funktionsintegrerade stadsdelen. 

7.1 EGNA REFLEKTIONER OCH VIDARE FORSKNING 
Tillämpningen av triangulering har lett till att olika aspekter kunnats 
vägas mot varandra. Teoritrianguleringen av de tre referenserna 
har gett en tydlig bild över vilka problem och möjligheter Sveaplan 
har. Valet av forskare har gett svar på de frågeställningar jag ställt i 
början av underökningen. Därmed anser jag att avgränsningen har 
varit god och användningen av flera forskare inte hade lett till att 
ett annat förslag hade utarbetas. Sammanfattningsvis kan sägas att 
de valda av metoderna, teorierna och detaljeringsgraden är 
faktorer som har påverkat det utarbetade resultatet. De val som har 

gjorts i undersökningen har gett en mer samlad bild över hur en 
attraktiv stad kan planeras. 

Då undersökningen enbart tar upp faktorer som påverkas av den 
fysiska planeringen inom begreppet attraktiv stad, har ett val gjorts 
som begränsar arbetet. Vilket medför att viktiga faktorer som 
ekonomiska förutsättningar, sociala strukturer och utanförskap, 
inte har tagits upp i undersökningen.  Alla faktorer som rör den 
fysiska planeringen har inte utvecklats i den här undersökningen då 
den har haft en mer övergripande inriktning.  Faktorer som skulle 
kunna utvecklas i ett kommande fördjupat förslag är: 
Trafiklösningar, ljussättning, barnens plats i staden, 
handikappslösningar, teknisk försörjningssystem, växtlighet o.s.v. 
Fortsatt forskning skulle även kunna ske på en fördjupad nivå över 
hur den funktionsintegrerade staden kan utvecklas vidare på 
Sveaplan. Där man går in mer i detalj beträffande vilka 
verksamheter som hade genererat rörelser av människor till 
platsen. Anledningen till att dessa moment inte valts att undersökas 
i den har uppsatsen har varit för att det inte stöds av syftet. 

Hur Sveaplan kommer att utvecklas återstår att se, men en 
förändring av området bör ske snarats för att främja att fler sociala 
och fysiska mötesplatser utvecklas i staden. Förändringen kan även 
komma att hjälpa den rådande bostadsbristen i Eskilstuna och att 
platsen uppnår sin fulla potential. 
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