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Linda Langefors 

Sammanfattning 
Det finns idag höga förväntningar på att stadsplaneringen ska kunna förbättra staden och livet 

för stadens invånare. En planerare ska ta med både ekonomisk, ekologisk och social 

hållbarhet när staden ska utvecklas. En viktig del av den sociala hållbarheten är att alla 

invånare ska känna sig som en del av det samhälle de lever i. Integration mellan olika grupper 

i samhället är därför ett viktigt och mycket aktuellt tema i dagens samhälle. Frågan är vilka 

förutsättningar stadsplaneringen har för att kunna bidra till denna integration.  

I denna uppsats undersöks stadsdelsgränsers karaktär för att identifiera möjligheter och hinder 

i den byggda miljön för människors rörelser i staden. Genom litteraturstudier identifieras ett 

antal faktorer som kan påverka detta. 

Denna empiriska studie av stadsdelsgränser som utförs genom iakttagelser i fält kompletteras 

med en beskrivning och diskussion om två befintliga metoder, multiple centrality assessment 

och observationer, för att bedöma en plats möjlighet till ett fungerande stadsliv.  

Resultatet av den empiriska undersökningen presenteras som en jämförelse av de olika 

stadsdelarna där faktorer som antal sammanlänkande gator och gator med barriärverkan 

bedöms. Resultatet av litteraturstudien visar att gator och grönområden anses kunna ha en 

barriäreffekt, medan offentliga rum och cykel- och gångstråk anses kunna bidra positivt till 

det sociala livet i staden. Slutligen anses stadens fysiska struktur och den byggda miljöns 

utformning kan påverka människors rörelser i staden och stadens sociala liv. 

I diskussionen diskuteras för och nackdelar med de tre metoderna och förslag på hur de kan 

utvecklas och kompletteras. Det kan exempelvis vara bra att kombinera beräkningar på det 

fysiska nätverkets sammanlänkning med observationer av hur stadslivet fungerar. 

Avslutningsvis finns det en samstämmighet i litteraturen om att den byggda miljön påverkar 

sociala processer i staden, men det diskuteras hur stor denna påverkan är och denna 

diskussion kommer troligen fortsätta. 

Abstract 
In today’s society, there are very high expectations on urban planning and it´s possibilities to 

contribute to a good city and a good life for the citizens. A planner has to have both 

economical, ecological and social sustainability in mind while developing the city. An 

important part of the social sustainability is that all residents feel like a part of the society in 

the city they live in. Social integration between different social groups in the society is an 

important matter in today’s society. The question is if urban planning has the potential to 

contribute to the social integration. 

In this thesis, neighborhood boundaries are investigated in order to identify possibilities and 

barriers in the built environment for people´s movement in the city. Factors that could have an 

impact are identified through literature studies. 

The empirical investigation of the neighborhood boundaries is carried out through 

observations in field is supplemented by a description and discussion of three methods, 

multiple centrality assessment and observations, that can be used to estimate the possibilities 

for a good urban life. 
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The result of the investigation is presented through a comparison of the neighborhood 

boundaries where factors like streets that connect the neighborhoods and the barrier impact 

from streets is assessed. According to the literature, streets and green areas can have barrier 

impact, while public space and bicycle- and footpath can have positive effects on urban life. 

Finally, the physical structure and the built environment is considered to have an impact on 

people´s movement´s in the city and urban life. 

In the discussion, advantages and disadvantages of the three methods and suggestions of how 

they can be developed are brought up. For example, it can be good to combine calculations of 

the connectedness of the network with observations of where and how urban life is taking 

place. 

Last but not least it´s important to point out that it seems to be agreed on in the literature that 

the built environment can have an impact on how people move in the city and social processes 

among citizens, but it is and will continue to be discussed how big the impact is. 

Neighbourhood boundaries in Stockholm – what impact do they have on 

urban life? 
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Inledning 
I dagens samhällsdebatt och politiska debatt I Sverige är boendesegregation ett vanligt 

förekommande tema. Boendesegregation i samhället ses som ett problem och det krävs 

åtgärder för att minska segregationen samt åtgärder för att minska effekterna av 

boendesegregationen. Denna uppsats fokuserar på om effekterna av boendesegregation kan 

motverkas genom att människor rör sig i staden och hur utformningen av det offentliga 

rummet och stadens nätverk kan påverka människors rörelser i staden. En viktig fråga är om 

stadens utformning kan underlätta för möten mellan människor från olika områden i staden 

och om den kan skapa möjlighet för social integration. 

Bakgrund och problembeskrivning 

Det bor sammanlagt över två miljoner människor i Sveriges fyra storstäder (storstad är en 

kommun med en folkmängd över 200 000) (SCB 2015). Många människor i Sverige bor och 

lever sina liv i dessa städer vars byggnader och strukturer blir ett fysiskt ramverk som 

människorna måste förhålla sig till i vardagen. Staden påverkar hur vi rör oss, vilka platser vi 

har möjlighet att nå och därför också vilka människor vi träffar i vardagen, både avsiktligt och 

de vi bara råkar befinna oss på samma plats som. Om staden med dess gatunätverk och 

offentliga rum är utformad på rätt sätt kan den främja möten mellan människor där det är 

möjligt att uppleva det oväntade (Loit 2014). I dessa oplanerade, slumpmässiga möten kan 

människor från olika samhällsgrupper mötas i det offentliga rummet och dessa möten kan då 

påverka vår uppfattning om andra människor och om samhället vi lever i. 

Det är dock inte klargjort hur en stad utformas på ”rätt sätt” för att främja dessa oväntade och 

oplanerade möten, och det diskuteras i vilken grad sådana möten påverkar det sociala livet i 

staden och människors uppfattning av varandra. Frågan är om möten i det offentliga rummet 

med människor ur andra samhällsgrupper kan öka toleransen och om det till och med kan leda 

till integration. Denna fråga blir i hög grad beroende av hur integration definieras. 

Arkitekturen, utformningen av det offentliga rummet och stadens struktur kan styra vilka 

aktiviteter som är möjliga på en viss plats och kan även styra människors beteendemönster 

(Sachs Pfeiffer 1980). Då Stockholm behöver bygga många nya bostäder är det viktigt att 

undvika att skapa nya barriärer i stadsmiljön (Boverket 2010). För att kunna undvika att skapa 

barriärer måste det finnas en förståelse för vad som upplevs som barriärer och hur det går att 

undvika att bygga in barriärer i staden. Det är också viktigt att identifiera var befintliga 

barriärer finns så att det går att utveckla områdena och bygga bort barriärerna. 

Utöver detta behöver det finnas en medvetenhet om hur den fysiska miljön och strukturer i 

staden påverkar det sociala som socialt kapital, sociala nätverk och integration. Detta är av 

extra stor betydelse då stadsplaneringen fått en allt viktigare roll i samhället och nu förväntas 

kunna hantera frågor om hur staden kan bidra till social integration, ekonomisk tillväxt och 

hållbar utveckling (Legeby, Berghauser Pont och Marcus 2015b). För att kunna leva upp till 

dessa förväntningar behövs kunskap om hur den byggda miljön påverkar människors  rörelse i 

staden och hur den kan bidra till sociala processer (Legeby et al 2015b). Därför är det viktigt 

att hitta metoder för att analysera vilka sociala effekter stadens utformning kan ge (Dahlin 

u.å.).  

Det finns olika åsikter om huruvida det är möjligt att styra sociala processer och bidra till 

social integration genom utformning av den byggda miljön. Även om det inte är möjligt att 

skapa integration så är det ändå möjligt att skapa bättre förutsättningar för integration, vilket 
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gör att den byggda miljön är intressant att studera ur ett integrationsperspektiv (Boverket 

2010).  

Det finns många gränser av olika slag i en stad och stadsdelsgränser är en av dessa gränser. 

Då stadsdelar kan vara byggda under olika tidsepoker och tillhöra olika administrativa enheter 

kan denna gräns bli kritisk för rörelser i staden. Stadsdelar kan hänga ihop på olika sätt och 

det är viktigt att undersöka hur gränssnittet ser ut då detta kan påverka staden då den byggda 

miljön kan begränsa utbytet mellan stadsdelar (Legeby et al 2015b). Den byggda miljön kan 

begränsa och möjliggöra utbytet mellan stadsdelar (Legeby, Berghauser Pont, Marcus 2015a), 

men det går att påverka utbytet och den sociala situationen med stadsbyggnadsåtgärder i 

gränssnittet mellan stadsdelar (Dahlin u.å.). Det är därför viktigt att förstå hur de fysiska 

relationerna mellan olika stadsrum påverkar staden ur ett socialt perspektiv då exempelvis hur 

stadsdelar kopplas samman med varandra är viktigt för stadsdelens möjligheter (Legeby et al 

2015b).  

I denna uppsats studeras litteratur för att få fram faktorer som påverkar människors rörelser i 

staden. Utifrån detta undersöks gränssnittet mellan några utvalda stadsdelar i Stockholm 

genom observationer för att få en förståelse för hur gränssnittet mellan stadsdelarna kan se ut 

och hur detta kan påverka rörelserna över stadsdelsgränsen. Utifrån detta diskuteras även i 

vilken mån stadens fysiska utformning kan påverka sociala processer i staden. 

För att kunna bedöma vilka miljöer och nätverksutformningar som tillhandahåller bäst 

möjligheter för rörelser i staden och nya möten behöver det finnas bra metoder för 

undersökning av detta. I litteraturen finns det dock ingen enighet om vilka metoder som är 

bäst lämpade för undersökningar av livet i stadens offentliga rum. Därför presenteras och 

diskuteras tre olika metoder i denna uppsats. 

Syfte  

Syftet med denna uppsats är att: 

 identifiera faktorer i den byggda miljön som påverkar människors rörelser i staden och 

att därefter undersöka sex stadsdelsgränser utifrån dessa faktorer 

 att diskutera vilket inflytande den byggda miljön har på sociala processer i staden 

 att undersöka och diskutera metoder för analys av livet i stadens offentliga rum.  

Detta för att kunna besvara följande frågor: 

 Vilka faktorer i den byggda miljön kan påverka hur människor rör sig i staden? 

 Finns det stöd i litteraturen för att den byggda miljön kan påverka sociala processer i 

staden? 

 Vilka metoder kan användas för att undersöka staden och stadslivet? 

o Vilka fördelar och nackdelar har dessa metoder och hur kan de utvecklas? 

Disposition 

Efter denna inledning följer en beskrivning av vilka metoder som använts och 

tillvägagångssättet. Sedan följer en litteraturgenomgång av teori inom ämnesområdet med tre 

olika fokusområden; faktorer i den fysiska miljön som upplevs som attraktiva eller som 

barriärer, den fysiska miljöns möjlighet att påverka människor och en beskrivning av två olika 

metoder som kan användas för att bedöma stadslivet på en plats. 
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Uppsatsen fortsätter med en undersökning och analys av sex stadsdelsgränser med fokus på 

deras fysiska egenskaper. 

I resultatet listas faktorer i den byggda miljön som beskrivs som möjliga barriärer samt en 

lista med faktorer som anses vara attraktiva och påverka stadslivet positivt. Därefter 

presenteras en jämförelse mellan stadsdelarna och en jämförelse mellan de tre metoderna som 

beskrevs i litteraturen och den som användes för undersökningarna i denna uppsats. Utöver 

detta presenteras kort vad som framkom i litteraturen angående möjligheten att påverka 

stadens sociala processer genom den fysiska utformningen. 

Uppsatsen avslutas med en diskussion om metodutveckling och den fysiska miljöns möjlighet 

att påverka sociala processer i staden.  

Tillvägagångssätt 

Jag började med att söka på google scholar (http://scholar.google.com/) och i tidskrifter som 

fokuserar på stadsplanering och arkitektur för att hitta litteratur som kunde vara intressant för 

det valda temat (se litteraturförteckning). Sedan läste jag litteratur för att identifierade faktorer 

som påverkar stadsdelsgränsernas egenskaper samt för att hitta teorier om hur den fysiska 

miljön påverkar sociala processer i staden. 

När jag satt mig in i litteraturen listade jag ut var stadsdelsgränserna i Stockholm går med 

hjälp av en karta från Stockholm stad (se Bilaga 1) och google maps 

(http://maps.google.com/). Därefter valde jag ut några stadsdelsgränser som jag tyckte var 

intressanta och lämpliga att undersöka (se metod nedan).  

För att undersöka stadsdelsgränserna gick jag längs stadsdelsgränsen. Medan jag gick 

antecknade jag hur gränsen var utformad samt fotograferade gränsen och vyn in i respektive 

stadsdel. Efter promenaden skrev jag rent anteckningarna. 

För att uppskatta hur lång stadsdelsgränserna är använde jag verktyget ”mät avstånd” på 

hitta.se (http://hitta.se/). Med hjälp av mina iakttagelser och kartor räknade jag ut hur många 

meter stadsdelsgräns det går per gata som sammankopplar stadsdelarna (meter stadsdelsgräns 

per gata). 

När jag hade skrivit om stadsdelsgränserna läste jag kort om några grundläggande 

karakteristika för varje stadsdel.  

Utöver metoden som användes för att undersöka stadsdelsgränserna läste jag också om två 

andra metoder som kan användas för att utvärdera platser i staden (se Metoder för analys av 

staden) för att kunna diskutera metodanvändning och metodutveckling.   

 

Teori  
Teorin inom det valda området studeras genom en litteraturstudie med två olika teman. Första 

delen går igenom faktorer i den fysiska miljön som beskrivs i litteraturen för att de skapar 

attraktivitet, trygghet eller barriäreffekter. Den andra delen fokuserar på vad litteraturen säger 

om den fysiska miljöns möjlighet att påverka människor i staden. 
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Faktorer i den fysiska miljön 

Barriärer i den fysiska miljön 

Zoner i staden definieras ofta av arkitektur och designelement, bl.a. förändringar i textur och 

färg (Sachs Pfeiffer, T. 1980). Detta behöver inte bli en barriär, men kan bli en psykologisk 

barriär om det ena området är attraktivare och upplevs som trevligare än det andra. 

Något som oftare uppfattas som barriärer i staden är gator och topografi (Dahlin u.å.). 

Kuperad eller brant terräng blir ofta en barriär (Legeby et al 2015b). Om gator, gång- och 

cykelnät är svårnavigerade eller dåligt relaterade till bebyggelsen kan de bidra till att skapa 

barriärer mellan områden som exempelvis stadsdelar (Legeby et al 2015b). Detta poängteras 

även i texten Public space in the residential areas: the method of socio-spatial analysis 

(Bonenberg 2015) där författaren menar att det är viktigt att de som går kan behålla en känsla 

för riktningar i ett område och att det är mycket lättare att hitta en okänd adress i en äldre 

stadskärna än i ett bostadsområde från 1970 eller 1980. 

Gatornas barriärverkan är beroende av faktorer som gatans bredd, tillåten hastighet för fordon 

och hur trafikerad gatan är (Legeby, Berghauser Pont och Marcus 2015b och 2015c). Om en 

gata kan ses som en barriär bör exempelvis sammankoppling av stadsdelar endast räknas med 

där det finns övergångsställen.   

Parkmark och naturmark kan vara en positiv kvalitet, men saknar också ofta kopplingar till 

andra delar av staden vilket gör att de blir barriärer. För att parkerna inte ska bli barriärer 

behöver det finnas bra parkstråk samt aktiviteter eller målpunkter i parken (Dahlin u.å.). Även 

Boverket tar upp grönområden som möjliga barriär (Boverket 2010). De nämner även att bl.a. 

industriområden och stormarknader också kan fungera som barriärer. 

Det är möjligt att överbrygga de barriärer som nämnts ovan, vägar kan t.ex. omvandlas till så 

kallade stadsgator för att minska barriäreffekten mellan olika stadsdelar. Genom att minska 

barriäreffekterna är det möjligt att motverka negativa följder av rumslig segregation (Dahlin 

u.å.). 

Faktorer i den byggda miljön som bidrar till attraktivitet 

I delrapporten från Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm nämns bl.a. 

kollektivtrafik, parker och offentliga rum som kvaliteter som bidrar till attraktivitet och 

trygghet (Dahlin u.å.). Som offentliga rum tar de upp torg, parker, gång- och cykelvägar, och 

de påpekar att dessa behöver vara väl gestaltade och belysta  (Dahlin u.å.). Det är viktigt att 

dessa offentliga rum samt parker och natur underhålls ordentligt och att de upplevs som 

trygga (Legeby et al 2015b). 

I planeringen upplevs det som viktigt att koppla samman staden fysiskt till en 

sammanhängande stadsmiljö då detta kan ha sociala fördelar (Loit 2014). I ovan nämnda 

rapport (Från delad till enad stad, kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm) tar de 

även upp att det är viktigt med hög tillgänglighet i gatunätet samt närhet till välintegrerade 

stråk då detta främjar ett inflöde från andra stadsdelar (Dahlin u.å.). Detta är väldigt viktigt då 

gator och stråk visat sig ha stor inverkan på människors rörelser i staden (Legeby et al 2015b). 

Utöver detta spelar utformningen av gator och torg samt möjligheten att förflytta sig med 

kollektivtrafik en viktig roll för stadslivet. Detta nämns även i Behaviour and interaction in 

built space där det poängteras att det är viktigt att lätt kunna nå t.ex. gator och kollektivtrafik 

(Sachs Pfeiffer 1980).  
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Andra faktorer som kan försköna staden och öka attraktiviteten om den utformas rätt är 

grönska, blommor, skulpturer och fontäner (Bonenberg 2015). Tidigare nämndes att parker 

kan bli barriärer men Bonenberg menar att gröna korridorer uppmuntrar till gång och cykling 

samtidigt som de kan bidra till att minska bilanvändandet, vilket är något han anser är viktigt 

när stadens nätverk designas (Bonenberg 2015). Även i Dela[d] stad tar författarna upp att till 

och med detaljer som vegetation och belysning är en del av den fysiskt byggda strukturen och 

har betydelse för stadslivet (Legeby et al 2015b).  

I texten Social capital and the built environment: the importance of walkable neighbourhoods 

nämns att det finns fördelar med att områden är anpassade för gångtrafikanter, som att det kan 

förbättra det sociala kapitalet eftersom det ökar möjligheten att interagera med andra som 

befinner sig i det offetntliga rummet (Leyden 2003). Dessa tillfälliga, slumpmässiga kontakter 

kan exempelvis uppstå i parker, på gångvägar och trottoarer.  

När det kommer till stadens utformning kommer kvartersstaden fram som ett exempel på en 

struktur som främjar rörelse och stadsliv (Loit 2014). Kvaliteter i kvartersstaden som lyfts 

fram är att kvarteren ska vara korta med tätt liggande gator och gatorna ska vara så kallade 

stadsgator med verksamheter i husens bottenvåningar vilket anses ge människor en anledning 

och underlätta för dem att röra sig i staden (Loit 2014). I Dela[d] stad nämns också antal 

lokaler som en faktor som påverkar orienterbarhet och trygghet  (Legeby et al 2015b).  

Utöver den fysiska strukturen med gator, byggnader och parker spelar kollektivtrafiksystemet 

en stor roll för hur människor rör sig. Kollektivtrafikens linjer främjar vissa rörelser i staden 

och hållplatserna är en målpunkt för människor vilket, beroende på var de är placerade, kan 

bidra till möten mellan människor från olika stadsdelar (Legeby et al 2015b).  

Möjligheten att skapa attraktiva stråk och stadsgator kommer fram i litteraturen som något 

mycket positivt. Det handlar då om att skapa gator och gångvägar som binder samman olika 

platser i staden som torg och parker (Legeby et al 2015b), sänka hastigheter och minska 

biltrafikens plats på gatan för att få en trevligare miljö för gångtrafikanter och cyklister så att 

de vill vistas där och det igenom det skapas möjlighet att etablera kommersiell service 

(Boverket 2010).  

Sammanfattningsvis framkommer det i litteraturen att trygghet är en viktig förutsättning för 

var människor rör sig, men även siktlinjer. Ett områdens eller en vägs barriärverkan bl.a. av 

områdets storlek eller vägens bredd. Det nämns både att breda vägar och långa kvarter kan 

vara barriärer eller bidra till ett minskat flöde av människor i staden. Parker och grönområden 

är också beroende av hur stora de är, men det är också av stor vikt vad de innehåller. 

Den fysiska miljöns möjligheter att påverka stadens sociala processer 

Det finns många olika åsikter om stadens fysiska utformning har möjlighet att påverka de 

sociala aspekterna i staden. Fysiska avgränsningar och bristfälliga kopplingar som är 

kännetecken för segregation ses som att de försvårar integrationen (Loit 2014), men det 

stannar inte där. Det finns de som anser att stadens fysiska utformning kan stärka det sociala 

kapitalet eller till och med bidra till integration. 

En tanke som framkommer i viss litteratur är att den fysiska miljön, om den utformas rätt, kan 

främja möten och ge förutsättningar för sociala relationer (Dahlin u.å.). Här finns en skala av 

åsikter om hur stor påverkan den fysiska miljön har. Vissa menar att det går att främja möten 

och att dessa möten kan leda till större acceptans mellan olika grupper i samhället  (Loit 
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2014), öka det sociala kapitalet och leda till integration, medan andra inte tillräknar den 

fysiska strukturen en sådan stor social påverkan. Det diskuteras också om opersonliga möten, 

att endast se andra människor i det offentliga rummet, kan leda till integration eller om det 

krävs att de engagerar sig i gemensamma aktiviteter för att integration ska uppstå (Urban 

2009).  

Socialt kapital används som ett begrepp för förtroende och ömsesidighet mellan människor 

(Leyden 2003). Att främja utbyte mellan människor bosatta i olika stadsdelar är ett sätt att 

utveckla det sociala kapitalet i samhället (Dahlin u.å.). I en text menar författaren att de 

stadstyper som främjar gångtrafikanter troligtvis stärker det sociala kapitalet i området (Boast 

1986).  

Den fysiska miljön kan ses som ett ramverk för de sociala interaktioner som sker i en stad 

(Dahlin u.å.). I Dela[d] stad säger författarna att det offentliga rummets fysiska egenskaper 

har betydelse för vilka sociala processer som möjliggörs eller underlättas (Legeby et al 

2015b). Det ska alltså inte endast betraktas som en bakgrund utan som en aktör i sociala 

processer i staden (Legeby et al 2015a). Andra håller med om att det offentliga rummet, som 

gator och torg, är viktiga för sociala processer i staden och nämner även kollektivtrafik och 

rekreationsområden som viktiga platser för detta (Dahlin u.å.).  

I vissa texter går författarna in mer specifikt på vilken stadstyp som är bäst för att öka antal 

möten. Kvartersstaden anses vara den stadsform som bäst främjar människors rörelser i staden 

och stadsliv (Loit 2014). Boverket är inte lika specifika, men nämner den täta staden som en 

form som stärker rörligheten mellan stadsdelar och förbättrar integrationen (Boverket 2010). 

De utvecklar detta till att en fysiskt sammanhållen stad är den som bäst skapar förutsättningar 

för en socialt sammanhållen stad, och i detta är att bygga ihop stadsdelar en viktig del 

(Boverket 2010). Människor ska röra sig i staden och möta nya människor vilket ses som ett 

sätt att minska främlingskap och främja integrationen (Boverket 2010). 

En del författare tar upp den påverkan som det slumpmässiga mötet i det offentliga rummet 

kan ha. Ett exempel är att när människor från olika samhällsgrupper ser varandra i det 

offentliga rummet är det ett första steg mot erkännande av den andra (Dahlin u.å.). 

Stadsplaneringen ska underlätta för de opersonliga relationerna och fysisk närhet till okända 

personer så att människor kan vistas tillsammans i ett offentligt rum där tolerans råder (Urban 

2009). Denna vardagliga erfarenhet av andra samhällsgrupper är viktiga för stadens sociala 

sammanhållning (Legeby et al 2015a) då dessa vardagliga erfarenheter utan starka relationer 

är en viktig källa för ny information (Urban 2009). 

Stadens offentliga rum erbjuder vissa möjligheter och detta är av betydelse för vilka sociala 

nätverk som stöds av det fysiska rummet (Legeby et al 2015a). Det fysiska rummet påverkar 

förutsättningarna för möten och integration i staden (Urban 2009). I texten En stad i 

världsklass – hur och för vem? kommer samma syn fram när författaren skriver att rätt 

utformat kan den fysiska miljön bidra till ökad acceptans mellan olika grupper i samhället och 

att detta kan bidra till integration (Loit 2014). 

Integration 

Integration är ett centralt begrepp att definiera för att kunna dra slutsatser om den byggda 

miljöns påverkan på sociala processer i staden. I Boverkets rapport Social hållbar 

stadsutveckling – en kunskapsöversikt definieras det som att ’skilda delar förenas till en större 
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helhet’ (Boverket 2010). De menar att integration kan användas både för ett tillstånd och för 

en process. Processen kan definieras som den som sker ’när människor inkluderas och blir en 

del av samhället’ (Boverket 2010). Det handlar ofta om att minoritetsgrupper ska integreras i 

samhället. ’Integration som tillstånd innebär att alla har samma grundläggande rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter, oavsett vem man är och var man bor (Boverket, 2010)’. 

Viktigt är att det handlar om en process för alla inblandade. Det kan med fördel sättas i 

kontrast till assimilering där endast den ena parten anpassar sig till en annans kultur och 

normer (Boverket 2010). Integration handlar om en ömsesidig process där alla inblandade 

grupper eller individer påverkas. 

Stockholms förutsättningar 

I Stockholm finns det strukturer som är en effekt dels av geografin och dels av att 

planeringsideal och arkitektur varierat. Stockholm har vad som kallas årsringar, dvs den är 

byggd från mitten och utåt allteftersom tiden gått och det går att se vilka områden som 

byggdes när (Loit 2014). Det är ibland mycket tydligt att två områden är byggda under olika 

tidsepoker. Stockholms innerstad har påverkats av att staden ligger på öar och denna östruktur 

har fortsatt ut i resten av staden med bebyggelseöar vid tunnelbanestationerna och gröna kilar 

däremellan (Dahlin u.å.). De gröna kilarna och de tydliga skillnaderna i bebyggelsen beroende 

på vilket år den kom till bidrar till att skapa fysiska barriärer i staden som påverkar 

människors rörelse i den. Dessa fysiska barriärer är något som Stockholm stad säger sig vilja 

bygga bort (Dahlin u.å.) genom att planera för en sammanhängande stadsmiljö för att 

motverka skillnaden mellan ytterstaden och innerstaden samt för att motverka ytterstadens 

uppdelade struktur (Loit 2014). Länka samman stadsdelar blir en viktig del i detta arbete. 

Utöver grönytor och årsringar har Stockholm även infrastruktur, som tunnelbanan och 

Bromma flygplats, som blir till fysiska barriärer som kan vara svåra eller tidskrävande att ta 

sig förbi (Boverket 2010).  

I Stockholm finns det, framförallt i förorten, områden som ligger nära varandra geografiskt, 

men som skiljs av grönstråk. De kan vara breda, som exempelvis stadsdelarna i Järva som 

planerats som enklaver, men i vissa fall är barriären stor även om stadsdelarna endast skiljs åt 

av ett smalt grönstråk (Loit 2014). Denna situation uppstår när stadsdelarna eller områdena 

som skiljs åt har väsentligt olika karaktär som bidrar till att befolkningssammansättningen 

skiljer sig åt. Dessa barriärer som inte beror av fysiska hinder kallar Boverket för 

psykologiska barriärer och nämner att det finns flera sådana i Stockholm (Boverket 2010). 

 

Metod och avgränsningar 

Litteraturstudier  

Litteraturstudier är en grundläggande och viktigt kunskapskälla när det som i denna uppsats 

handlar om hållbar stadsutveckling (Boverket 2010). I detta specifika fall användes 

litteraturen för att hitta faktorer i den byggda miljön som anses bidra till attraktivitet och 

påverka människors rörelser. Dessa faktorer användes sedan för utvärdering av 

stadsdelsgränserna. 

För att få en grundläggande förståelse för varje stadsdel gjordes också en översiktlig 

undersökning i litteraturen. Litteraturstudier användes även för att beskriva två befintliga 
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metoder för undersökning av platsers attraktivitet och sammanlänkning så att dessa kunde 

jämföras med varandra och med den undersökningsmetod som användes i denna uppsats, 

samt för att kunna diskutera metoder.   

Egenutvecklad rumslig analys 

Stadsdelsgränserna som undersöks är utvalda för att representera olika delar av staden och 

olika typer av gränser för att få ett bredare spektrum och möjlighet att jämföra olika typer av 

gränssnitt. I denna uppsats studeras gränssnitten utifrån bebyggelsetyper, gatunätets 

sammankoppling och barriärer.  

Stadsdelsgränserna har undersökts genom iakttagelser på plats samt med hjälp av kartor. 

Iakttagelserna dokumenterades till stor del med kamera samt med kompletterande 

anteckningar. Iakttagelserna gjordes den 10, 13 och 16 maj 2016. Samtliga dagarna var 

vardagar och undersökningarna gjordes under dagtid mellan kl. 10.30 och 12 samt mellan kl. 

14 och 16. Utifrån iakttagelser på plats och kartor beräknades ett mått för graden av fysisk 

sammanlänkning mellan stadsdelarna enligt en formel som presenteras nedan. 

Mått på sammankoppling 

För att få ett mått på hur väl sammankopplade stadsdelarna beräknades hur många bilvägar 

som gick från gränsen in i respektive stadsdel. För att få ett resultat som kan jämföras mellan 

de olika stadsdelsgränserna sattes detta i förhållande till hur lång stadsdelsgränsen är enligt 

följande formel: 

2 ∗ (𝑔𝑟ä𝑛𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝑖 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟)

(𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑓𝑟å𝑛 𝑔𝑟ä𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑖𝑛 𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑑𝑒𝑙 1) + (𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑓𝑟å𝑛 𝑔𝑟ä𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑖𝑛 𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑑𝑒𝑙 2)
 

Detta mått benämns i denna uppsats som gränsmeter/gata.  

Då antalet gator in i respektive stadsdel från gränsen är olika måste dessa presenteras som 

separata poster i nämnaren. För att kompensera för detta multipliceras gränsens längd i meter 

med två. Detta är inte nödvändigt för att få en kvot som går att jämföra stadsdelsgränser 

emellan, men det förenklar den intuitiva tolkningen av resultatet. På detta sätt ger formeln en 

kvot som representerar det genomsnittliga antalet meter mellan varje väg från gränsen in i 

stadsdelarna.  

I denna uppsats beräknades sammankopplingen utifrån antalet bilvägar som länkade samman 

stadsdelarna. Detta eftersom att bilvägar är tydligt begränsade och har en tydlig struktur vilket 

gör det lätt att göra en jämförelse mellan stadsdelarna. 

Stadsdel  

Begreppet stadsdel används för ett par olika fenomen i staden. I Stockholm används det ofta 

för de stadsdelsområden som lyder under en stadsdelsnämnd, det vill säga en bestämd samling 

stadsdelar. Begreppet används också för en del av staden som är fysiskt sammanhängande och 

byggd i samma stil under en relativt kort tidsperiod. I denna uppsats ligger fokus på den 

senare användningen av begreppet. Definitionen av Stockholms stadsdelsgränser är baserade 

på en karta från Stockholm stad, se bilaga 1. 
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Metoder för analys av staden 

Multiple centrality assasement (MCA, multipla centralitetsbedömningar) 

MCA är en metod för att mäta centraliteten för en viss plats i staden. I metoden representeras 

vägar av linjer och korsningar av noder (Porta och Latora u.å.). Detta är omvänt mot metoden 

space syntax som är en annan metod där centraliteten för en plats mäts. I space syntax är dock 

vägar representerade av noder och korsningar av linjer. En annan skillnad mot space syntax är 

att avstånden beräknas som metriska avstånd och inte topologiska avstånd (antal 

”vridningar”). 

I MCA-metoden används tre centralitetsmått: Betweenness (”mellanliggande”), closeness 

(närhet), och straightness (genhet) (Porta och Latora u.å.). Dessa centraliteter kan mätas mer 

eller mindre lokalt. 

Betweenness-centralitet för en nod mäter alla de kortaste vägarna som binder samman alla 

andra noder i nätverket som går via den nod centraliteten mäts för (Porta och Latora u.å.). 

Detta mått ger en uppfattning om hur sannolikt det är att någon tar vägen via en viss nod. 

Closeness-centralitet för en nod mäter det metriska avståndet från en nod till varje annan nod i 

nätverket (Porta och Latora u.å.).  

Straightness-centralitet mäter hur rak den kortaste vägen är som binder samman en nod med 

varje annan nod i nätverket (Porta och Latora u.å.). Detta mått ger en uppfattning om 

orienterbarheten. 

När dessa läggs samman framkommer en uppsättning olika bilder (Porta och Latora u.å.). En 

plats kan vara central i en mening men avlägsen i en annan. Exempelvis central när det 

handlar om metriskt avstånd, men ha få förbindelser till andra platser. 

Observationer i det offentliga rummet  

En ansats för att förstå vad som sker i det offentliga rummet är att iaktta på plats med sina 

egna ögon vad som händer. Att uppmärksamt och systematiskt iaktta interaktioner mellan 

människor i det offentliga rummet kan ge mycket värdefull information (Gehl och Svarre 

2013). Vilka iakttagelser som observatören registrerar beror på vad studien handlar om, men 

viktigt är att den tar in sammanhanget utan att delta i händelserna. Observationerna kan 

handla om att räkna enheter eller göra bedömningar av vilka som rör sig eller vilka aktiviteter 

de ägnar sig åt. Det ger en möjlighet att dokumentera människors beteende samt analysera och 

tolka resultatet. 

Tekniska lösningar som exempelvis GPS (global positioning system) är en möjlighet för att 

följa människors rörelser och samla data på ett objektivt sätt, men observationer som utförs av 

människor möjliggör iakttagelser med alla sinnen så att exempelvis även ljud och dofter 

registreras (Gehl och Svarre 2013). Observationerna är viktiga för att förstå vilka behov 

människor har samt hur människor rör sig i det offentliga rummet. En mänsklig observatör 

kan även se och tolka vad människors rörelser beror på bättre än en maskin som enbart räknar 

enheter. 

Några frågor som författarna rekommenderar att den som observerar ska undersöka är: När? 

Vem? Var? Vad? Hur länge? Genom att ställa dessa frågor går det att få svar på när 

människor rör sig på en plats, vilka som är där, vilka platser de är på, vilka aktiviteter de 
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ägnar sig åt samt hur länge de är på platsen (Gehl och Svarre 2013). Enkla frågor som kan 

kräva många systematiska observationer för att få svar på, men just eftersom att de är enkla är 

det lätt att undersöka frågorna om och om igen.  

Även med systematiska observationer uppstår dock svårigheter med att kategorisera 

iakttagelserna (Gehl och Svarre 2013). Exempelvis kan iakttagelserna kategoriseras på olika 

sätt och aktiviteter kan kombineras på många olika sätt vilket kan göra det svårt att identifiera 

vad som är den huvudsakliga aktiviteten. 

Eftersom livet i det offentliga rummet varierar mycket beroende på årstid, dag, tid på dagen, 

väder och andra faktorer så är det viktigt att välja tidpunkter för observationer för att få så 

relevanta observationer som möjligt (Gehl och Svarre 2013). Om en jämförelse ska göras är 

det viktigt att förhållandena är så lika som möjligt under tiden för observationen. 

 

Observationer  

Eneby – Beckomberga 

Enebys bebyggelse karakteriseras av småstugor i en våning och gator som ofta är svängande 

(Söderström 2004). Beckombergas bebyggelse skiljer sig betydligt från Enebys då den 

domineras av ett före detta sinnessjukhus som byggdes mellan 1929 och 1932. Husen som hör 

till sjukhuset är byggda i klassicistisk stil och symmetriskt placerade i en vidsträckt park. De 

flesta är fyra våningar höga. 

1965 och på 1970-talet gjordes vissa förändringar i sjukhusbyggnaderna, men år 1995 lades 

vården ner på sjukhuset (Söderström 2004). Från 1950 och framåt har det även tillkommit 

flerbostadshus i stadsdelen.  

Gränsen går i Spångavägen som har en fil i varje riktning samt gång- och cykelbana på båda 

sidor om vägen. Gränsen kantas långa sträckor av bullerplank på en eller två sidor om 

Spångavägen. Bullerplanket är c:a 2 m högt. Bitvis är det också naturområden med buskar 

och träd som avskärmar stadsdelarna ifrån varandra. Ibland är det där även höjdskillnader.  

Stadsdelsgränsen är c:a 1100 m lång. Från stadsdelsgränsen går det en väg in i respektive 

stadsdel. Utöver det finns det en rondell med en väg in i varje stadsdel. 
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Beckomberga med Spångavägen i förgrunden (Langefors 2016). 

 

Spångavägen med bullerplank mot Eneby på höger sida (Langefors 2016). 
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Vy in i Eneby (Langefors 2016). 

Data (iakttagelser och bilder) inhämtad på förmiddagen den 10 maj 2016.  

Eneby – Sundby 

Både i Eneby och Sundby består största delen av bebyggelsen av villor och småstugor från 

1930- och 40-talet som är en våning höga och byggdes under egnahemsrörelsen (Söderström 

2004). I Sundby styckades en del tomter av under 60- och 70-talet så att ytterligare villor 

kunde uppföras. I Sundby finns även några flerfamiljshus närmast stadsdelsgränsen. 

Gränsen går i naturmark. Gränsområdet är en äng med en bäck som skär av. Bäcken är endast 

möjlig att ta sig över vid broarna som går över den. Över ängen går ett antal gång- och 

cykelvägar. På vissa ställen är det buskar, buskage och/eller träd i ena kanten av ängen. 

Stadsdelsgränsen är c:a 900 m lång. 
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Naturområde mellan Eneby och Sundby. Vy mot Sundby (Langefors 2013). 

Vy mot Eneby (Langefors 2016). 
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Dike i naturområde mellan Eneby och Sundby (Langefors 2016). 
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Vy mot Sundby (Langefors, 2016). 

Data (iakttagelser och bilder) inhämtad på förmiddagen den 10 maj 2016.  

  

Gustaf Vasa – Norra Adolf Fredrik 

I både Gustaf Vasa och Norra Adolf Fredrik tillkom bebyggelsen till största del under senare 

delen av 1800-talet (Johansson 1991:154) och är till största delen byggd som stenstad i rutnät 

med slutna kvarter där husen har fem våningar. 

Gränsen går längs Kungstensgatan som är en gata med en fil i varje riktning samt trottoar på 

båda sidorna och bilar parkerade längs med gatan den största delen av sträckningen. 

Kungstensgatan upphör i några meter, men fortsätter på andra sidan en brant med en trappa 

för gående. 

Gatan korsas av sju gator som binder ihop stadsdelarna. Utöver det går tre gator från 

stadsdelsgränsen in i Norra Adolf Fredrik.  

Sveavägen är en av de gator som binder samman stadsdelarna. Den har två filer i varje 

riktning och har även trottoar och cykelbana i båda riktningar. Övriga gator som korsar har 

samma karaktär som Kungstensgatan.  

Stadsdelsgränsen är c:a 770 m lång. 
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Kungstensgatan med Gustaf Vasa t.v. och Norra Adolf Fredrik t.h. (Langefors 2016). 

Observatorielunden i stadsdelen Gustaf Vasa (Langefors 2016). 
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Kungstensgatan norr om Sveavägen. Gustaf Vasa t.v. och Norra Adolf Fredrik t.h. (Langefors 2016). 

Data (iakttagelser och bilder) inhämtad på förmiddagen den 16 maj 2016.  

 

Hedvig Eleonora – Gärdet 

Bebyggelsens karaktär skiljer sig mellan de två stadsdelarna. Medan Hedvig Eleonora har en 

rutnätsplan följer bebyggelsen i Gärdet till stor del funktionalistiska ideal med punkthus och 

friliggande flerfamiljshus med natur emellan  (Blomberg 1998). Dessa hus är uppförda under 

1930- och 40-talet. Det finns även ett område vid Valhallavägen som planerades och byggdes 

i slutet av 1980- början av 90-talet. Denna bebyggelse bryter av mot den tidigare bebyggelsen 

då den är placerad i ringar med ”ekrar” in mot ringens mitt. 

Gränsen går i Valhallavägen som har två filer åt varje håll, en för bilar och en för bussar, 

cykelbana och trottoar i båda riktningar. Valhallavägen är en esplanad. I mitten finns träd, 

gång- och cykelbana samt parkering. 

För gående och cyklister finns flertalet vägar in i stadsdelarna, men för bilister är 

möjligheterna att köra in i stadsdelarna från Valhallavägen begränsade. Det går endast två 

gator från Valhallavägen in i Hedvig Eleonora. För gångtrafikanter finns utöver dessa två 

vägar ytterligare fem vägar in i Hedvig Eleonora. 

För bilister finns det endast en väg in till Gärdet från Valhallavägen. Gångtrafikanter och 

cyklister har utöver denna väg tre ytterligare vägar in till Gärdet. 

Stadsdelsgränsen är c:a 520 m lång. 
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Valhallavägen på Hedvig Eleonora-sidan (Langefors 2016). 

 

Valhallavägens mitt (Langefors 2016). 
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Hedvig Eleonora (Langefors 2016). 

 

Gärdet (Langefors 2016). 

Data (iakttagelser och bilder) inhämtad på förmiddagen den 16 maj 2016.  
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Hedvig Eleonora – Oscars kyrka 

Planen i båda stadsdelarna är till största del baserad på rutnät med bebyggelse av slutna 

stenstadskvarter där byggnaderna är runt fem våningar höga. Från Linnégatan till 

Valhallavägen har bebyggelsen tillkommit under andra hälften av 1800-talet och början av 

1900-talet, medan bebyggelsen mellan Linnégatan och Strandvägen är äldre, men all 

bebyggelse har samma karaktär (Johansson 1991:154). 

Gränsen går längs med Skeppargatan som är en gata med en fil i varje riktning (omarkerade 

filer), längs många delar kantad av parkeringar. 

Stadsdelarna binds ihop av 9 gator som korsar Skeppargatan. 

Stadsdelsgränsen är c:a 1180 m lång. 

 

 
Skeppargatan med Hedvig Eleonora t.v. och Oscars kyrka t.h. (Langefors 2016). 
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Oscars kyrka (Langefors 2016). 

 

Hedvig Eleonora (Langefors 2016). 
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Karlavägen in i Oscars kyrka (Langefors 2016). 

Data (iakttagelser och bilder) inhämtad på eftermiddagen den 13 maj 2016.  

 

Nockeby – Nockebyhov 

Nockeby är bebyggd med tvåplansvillor i en kuperad, skogsbevuxen terräng (Söderström 

2004). Gatorna drogs vid 1920-talets slut. De gjordes oregelbundna och slingrande och fick 

anpassas till terrängen. Villorna byggdes mellan 1929 och 1933. Kring Nockeby torg, där 

spårvagnen passerar, byggdes flerfamiljshus.  

Bebyggelsen i Nockebyhov uppfördes till största del under 1950-talet och är varierad 

(Söderström 2004). De är byggda efter en plan från 1945 som innehåller punkthus i tre 

våningar, hyreshus i fyra våningar, radhus och villor. Det finns också ett småstugeområde från 

1930-talet och just nu pågår byggandet av flerbostadshus vid Drottningholmsvägen där det 

sedan tidigare ligger flervåningshus.  

Gränsen går först i Gustav den 3 väg. Denna bit av vägen är en återvändsgata som knappt 

används. Det finns plats att köra i båda riktningarna. På nockebyhovsidan ligger ett 

villaområde och en äng, på nockebysidan är det ett skogsparti på en sluttning. Gränsen 

fortsätter sen i en grusväg innan den går över till Drottningholmsvägen. 

Drottningholmsvägen har två filer i varje riktning och har gång- och cykelbana på ena sidan, 

bitvis på båda sidorna. På Nockebyhovsidan kantas vägen av ett bullerplank medan 

bebyggelsen i Nockeby är avskärmad av ett naturområde som även det hindrar sikten. Det 

finns två korsningar med vägar in i stadsdelarna. 
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Stadsdelsgränsen är c:a 1300 m lång. 

Gustaf den 3 väg. Nockeby t.v. och Nockebyhov t.h. (Langefors 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Drottningholmsvägen med Nockeby t.v. och Nockebyhov t.h. (Langefors 2016). 
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Under Drottningholmsvägen (Langefors 2016). 

Data (iakttag elser och bilder) inhämtad på eftermiddagen den 10 maj 2016.   

 

Resultat 

Faktorer som skapar barriärer 

I litteraturen framkom följande faktorer som barriärer (Dahlin u.å. och Legeby et al 2015b och 

2015c): 

 Vägar och gator  

o Mycket trafik 

o Hög hastighet 

o Bredd 

o Svårnavigerat nätverk 

 Parkmark och naturmark  

o Bredd  

o Avsaknad av gångvägar 

o Träd och buskage som skymmer sikten 

 Brant terräng  

Faktorer som påverkar positivt 

I litteraturen framkom följande faktorer i den byggda miljön som positiva och 

attraktivitetsskapande (Bonenberg 2015, Dahlin u.å., Legeby et al 2015b och Loit 2014): 

 Kollektivtrafik  

 Offentliga rum  

o Parker 

o Torg 
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o Gaturummet 

 Fysiskt sammanhängande stadsmiljö  

o Välintegrerade stråk 

o Välintegrerade gatunätverk 

 Cykel- och gångvägar 

 Vegetation 

 Belysning 

Stadens möjlighet att påverka samhällets sociala egenskaper 

I den litteratur som undersökts i studien framkom en bild av att stadens fysiska form kan 

påverka sociala egenskaper i samhället. Resultatet av litteraturstudien visar att det finns 

blandade åsikter om detta. I den litteratur som analyserades ansågs stadens fysiska utformning 

kunna påverka det sociala kapitalet i staden och kanske också den sociala integrationen.   

Utvärdering av undersökta stadsdelsgränser 

 

Tabell 1. Utvärdering av stadsdelsgränser 

Stadsdel 1 Beckomberga Eneby 

Gustaf 

Vasa 

Hedvig 

Eleonora 

Hedvig 

Eleonora Nockeby 

Stadsdel 2 Eneby Sundby 

Norra 

Adolf 

Fredrik Gärdet 

Oscars 

kyrka Nockebyhov 

Gränstyp Gata Naturmark Gata 

Gata/ 

Esplanad Gata Gata 

Gränsens längd 1100 m 900 m 770 m 520 m 1180 m 1300 m 

Gator från 

gränsen till 

stadsdel 1 2 0 7 2 9 2 

Gator från 

gränsen till 

stadsdel 2 2 0 10 1 9 2 

Gränsmeter/gata 550 m/gata - 91 m/gata 

347 

m/gata 131 m/gata 650 m/gata 

Barriäreffekt 

Bullerplank, 

gata med trafik 

Bäck/dike 

i 

naturmark 

 

Park  

Gata och 

olika 

byggstilar 

 

 

Gata med 

mycket trafik 

Grönska  Ja Ja 

Endast i 

parken Ja  Nej Ja  
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I studien undersöktes sex stadsdelsgränser av olika karaktär. Det fanns tre huvudkaraktärer 

bland de stadsdelsgränser jag undersökte: naturmark, kvartersstad med oförändrat rutnät, och 

större väg. Baserat på de faktorer som togs upp i litteraturen är kvartersstaden där rutnätet 

fortsätter oförändrat över stadsdelsgränsen den som har bäst förutsättningar för att människor 

obehindrat ska kunna röra sig mellan stadsdelarna och för människor att mötas. De mindre 

gatorna i dessa stadsdelar var lätta att korsa för gångtrafikanter då de var smala och relativt 

lite trafikerade av bilar.  

Grönskan är däremot till största delen begränsad till parker, esplanader och privata platser 

som innergårdar, vilket minskar attraktiviteten, och det fanns få platser att stanna upp på. I 

villa- och småstugeområdena var det gott om grönska synlig från det offentliga rummet, men 

mycket av den var på privat mark som trädgårdar. Undantaget var stadsdelsgränsen mellan 

Eneby och Sundby som utgjordes av en äng med buskage och träd främst i kanterna. 

Naturmarken kan ses som en barriär, men måste inte vara det. I det undersökta fallet som 

nämndes ovan gick det ett dike i naturmarken längs med gränsen, vilket gjorde att det bara 

gick att ta sig över på bestämda ställen där det fanns broar, vilket bidrar till naturmarkens 

barriärverkan. Området var också relativt brett, och på vissa platser skymdes bebyggelsen av 

träd vilket också bidrog till barriärverkan. Det fanns dock flera gång- och cykelvägar som 

gick genom naturområdet, framförallt med en sträckning som gick längsmed 

stadsdelsgränsen. 

Längs en del av gränsen mellan Gustaf Vasa och Norra Adolf Fredrik ligger parken 

Observatorielunden. Det är en kulle som är ganska brant att ta sig över och på många ställen 

går det bara att ta sig upp och in i parken via trappor, vilket begränsar möjligheterna att ta sig 

in i parken eller passera igenom. 

Där stadsdelsgränserna utgjordes av gator hade dessa i de flesta fall en barriärverkan. Detta 

berodde på vägens bredd, att de var trafikerade och i två av fallen hindrade bullerplank längs 

sidorna sikten från gränsen in i stadsdelarna. Antalet övergångsställen varierade mellan dessa 

stadsdelsgränser. Spångavägen och Drottningholmsvägen hade relativt få övergångsställen 

och de flesta var bevakade, vilket gör att det tar längre tid för en gångtrafikant att ta sig över 

gatan och kan krävas en omväg för att komma till övergångsstället. På Valhallavägen låg 

övergångsställena tätare och det fanns både bevakade och obevakade. Vägens bredd och att 

den måste passeras i två etapper då den är en esplanad ökar barriärverkan då det gör gatan 

bredare och gör att det kan ta längre tid. Längs Valhallavägen, Drottningholmsvägen och 

Spångavägen fanns hållplatser för kollektivtrafik. 

Samtliga stadsdelsgränser hade belysning i form av gatlampor. Det fanns dock inget torg vid 

en enda av stadsdelsgränserna. 
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Jämförelse av metoder för undersökning 

Nedan presenteras en kort jämförelse av egenskaper hos tre metoder; den som användes för 

undersökningarna som ligger till grund för den här uppsatsen, multiple centrality assessement 

(MCA) samt observationsmetoden. 

Tabell 2. Jämförelse av metoder 

 Egen metod 

(Langefors 2016) 

MCA  

(Porta och Latora u.å.) 

Observationer  

(Gehl och Svarre 2013) 

Mäter koppling till 

andra platser 

Ja Ja Nej 

Bedömer en plats 

centralitet 

Nej  Ja Nej 

Bedömer platsens 

attraktionskraft 

Möjligt, till viss del Nej Ja 

Beroende av vem 

som använder 

metoden 

Nej 

 

Nej Ja, till viss del 

 

 

Diskussion  

Den byggda miljöns möjlighet till social påverkan 

Det finns många exempel i litteraturen där den byggda miljön lyfts fram som ett ramverk som 

kan uppmuntra och möjliggöra olika sociala processer, men även försvåra dessa processer. 

Samtidigt finns det hos vissa författare en skepsis mot vad som lyfts fram som en övertro på 

den byggda miljöns sociala påverkan. När fokus enbart är på den byggda miljön och hur den 

kan påverka blir bilden lätt att det går att lösa alla problem genom att skapa ”en god byggd 

miljö”. För att kunna presentera mer realistiska lösningar är det viktigt att se att den byggda 

miljön är en del i samhället, men för att kunna lösa problem som segregation och bidra till 

integration behövs andra åtgärder som ligger utanför stadsplanerares och arkitekters område.    

Vilken betydelse som tillmäts den byggda miljöns påverkan på sociala processer är i allra 

högsta grad beroende av vilken betydelse det opersonliga mötet i det offentliga rummet ges. 

De som kommer fram till att det räcker med att se människor från andra samhällsgrupper i sin 

vardag för att börja acceptera dem som en del av ”sitt samhälle” anser att den fysiska miljön 

har en mycket stor betydelse. Problemet blir då att konstruera nätverk som gör det möjligt för 

människor att röra sig i staden och skapa platser och offentliga rum som människor trivs i.  

Detta kan ses som en alltför naiv syn på problemet och hur det kan lösas. Det kan 

argumenteras för att integration inte uppstår så lätt som beskrevs ovan, utan att det krävs mer, 

exempelvis att människor ur olika samhällsgrupper deltar tillsammans i aktiviteter. Utifrån 

den synen är det viktigt att det offentliga rummet kompletteras med aktiviteter som kan bli 

målpunkter. För att människor som bor separerat ska kunna mötas i aktiviteter krävs dock ett 

välutformat nätverk som gör det möjligt för dem att röra sig i staden.  

Ett fungerande nätverk med kollektivtrafik, gator, gång- och cykelvägar är alltså en 

grundläggande förutsättning. Ett första steg mot acceptans och integration mellan olika 

grupper i samhället är troligen att se varandra i vardagliga situationer som på gatan eller 
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bussen. För en djupare integration krävs förmodligen att individer ur olika samhällsgrupper 

dagligen eller ofta interagerar med varandra.  

Att se varandra i vardagliga situationer handlar om att normalisera andra samhällsgruppers 

utseende och beteende med mera. Det är dock viktigt att undersöka om denna normalisering 

sker eller om det kan bidra till att befästa fördomar om andra samhällsgrupper och att 

integration då sker först när människor interagerar med varandra i ett positivt sammanhang. 

Även om det faller utanför stadsplaneringen är det också viktigt att fundera över hur en 

normalisering av vissa fenomen kan påverka samhället. Vissa beteenden bör kanske inte 

normaliseras. 

För att segregation ska brytas och integration möjliggöras krävs stora strukturella grepp i 

staden för att få till en verklig förändring. Varje hus, kvarter och stadsdel är en del i det 

system som ska fungera tillsamman och bidra till integration mellan olika grupper i samhället. 

Om en förbättring sker i endast en del av staden sker endast en förflyttning av problematiken. 

Det är därför viktigt att varje del i staden planeras med detta perspektiv.  

Faktorer i den byggda miljön 

Det finns ett par faktorer i den byggda miljön som kan ge positiva eller negativa effekter 

beroende på hur de är utformade. Parker och grönområden är ett exempel på faktorer vars 

funktion varierar utifrån plats i staden, storlek, vegetation och om det finns kompletterande 

målpunkter i parken. Stora grönområden kan vara uppskattade som rekreationsmöjlighet, men 

användningen blir sällan lika hög som en mindre park. Därför kan det vara bra att inte 

generalisera parker och grönområden som en kategori, utan använda ett mer varierat spektrum 

av kategorier utifrån exempelvis storlek.  

Det är också värt att tänka på att även om ett större grönområde har lägre användning än en 

mindre park där människorna koncentreras på en mindre yta. Den mindre parken får 

möjligtvis ett mer urbant liv genom den högre koncentrationen av människor medan 

grönområdena kan medföra kvaliteter som att skapa en lugnare oas där det går att vara för sig 

själv. Människor har olika preferenser och vissa behöver större grönområden för rekreation 

och återhämtning, och det är alltså viktigt att det finns parker och grönområden med olika 

karaktär i en stad. 

En annan faktor är gator som kan ses som barriärer, men också som ett offentligt rum där 

människor kan mötas. Här är det dock viktigt att skilja på gatan som en plats för bilar och 

transporter och gatan där människor går och cyklar. Det förstnämnda är ofta en barriär, men 

dess barriärverkan kan variera beroende på gatans utformning och bilarnas hastighet. Gatan 

som ett offentligt rum där människor kan mötas ska troligen tolkas som trottoarer, gång- och 

cykelbanor samt gågator.    

Torg kommer fram som ett annat offentligt rum som kan påverka positivt. För att det ska 

upplevas som positivt och trevligt behöver det vara en attraktiv miljö i form av byggnader, 

natur och belysning. Utöver detta behöver det också finnas målpunkter på torget som gör att 

människor rör sig dit. Ännu bättre effekt får det troligen om torget uppmuntrar till att 

människor stannar till på platsen. 

Det går alltså att lista faktorer som kan ha barriärverkan eller bidra positivt till stadslivet, men 

det är viktigt att vara medveten om att dessa faktorer är beroende av utformningen då denna 

kan påverka om en faktor bedöms påverka staden och stadslivet positivt eller negativt.  
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Metoder för utvärdering 

De tre olika metoderna som presenterades i teoridelen är väldigt olika men har båda sina 

fördelar. Med MCA går det att beräkna centraliteten för en viss plats och därigenom få en 

uppfattning om hur många människor som kan tänkas röra sig där och vilka platser de kan 

komma ifrån och vart de är på väg. Detta ser jag som ett bra planeringsverktyg för att skapa 

bra förutsättningar för människor att röra sig i stadens nätverk.  

Vart människor rör sig är dock också högst beroende av vilka aktiviteter de kan utföra på en 

viss plats och om de uppfattar platsen som trevlig och säker. Två huvudfrågor för metoderna 

att besvara för en varje plats är om det går att ta sig dit på ett enkelt sätt som inte är alltför 

dyrt och tidskrävande samt om människor vill ta sig dit. Det måste finnas aktiviteter som är 

nödvändiga eller attraktiva för att människor ska ta sig till en viss plats i staden. 

Denna aspekt går det att få en förståelse för med hjälp av observationer på olika platser i 

staden i olika miljöer. Genom att exempelvis räkna antal människor som passerar ett torg 

under en dag går det att få en uppfattning om hur populärt ett visst torg är jämfört med andra. 

En möjlighet för att få en mer likvärdig bedömning skulle vara att kombinera det med 

beräkning av centralitet enligt MCA och med hjälp av den bedömningen korrigera 

populariteten.  

Att räkna hur många människor som rör sig på en plats må vara relativt enkelt, det går även 

att iaktta vad dessa människor gör på en viss plats, men det är svårare att dra slutsatser om var 

de kommer ifrån och vart de är på väg. En möjlighet att ta reda på detta är att följa människor 

med hjälp av gps-sändare, en annan möjlighet är att intervjua dem som rör sig på en plats. Att 

enbart följa människors rörelser med hjälp av gps ger ingen information om vad som påverkar 

deras val. Sådan information är lättare att få fram genom intervjuer. 

En förenklad metod för användning av dessa två modeller är att använda observationer för att 

undersöka vilka byggda miljöer som uppmuntrar eller stödjer ett visst beteende hos 

människor. I planeringen av nya åtgärder i staden används sedan centralitetsmått för att 

komma fram till en stad med ett sammankopplat nätverk och sedan använda kunskapen från 

observationerna för att utforma den fysiska miljön. 

Den metod som användes för utvärdering av de utvalda stadsdelsgränserna i denna uppsats 

baserades huvudsakligen på ett fysiskt mått av hur sammanlänkade stadsdelarna var genom 

gatunätverket vilket har mer gemensamt med MCA. Observationerna gjordes dock på plats 

och därför fick observatören även en känsla för hur stadslivet såg ut på platsen.  

Det mått på sammankoppling som jag beräknade för stadsdelarna baserades endast på hur 

bilvägarna var kopplade när det egentligen är mer intressant hur kopplingarna ser ut för gång- 

och cykeltrafikanter då det är lättare för människor att se varandra och interagera när de inte 

är instängda i en bil.  

I dessa fall var det också möjligt att gå och cykla där och i de flesta fall hade 

sammankopplingen fått samma värde om det mätts för gång- eller cykelbanor, men 

kopplingen mellan Gärdet och Hedvig Eleonora hade blivit högre då det var ett par gator där 

det var möjligt att gå eller cykla från Valhallavägen in i stadsdelarna men som var avstängda 

för biltrafik.  
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Förslag till framtida forskning 

Det finns ett stort behov av att fortsätta undersöka de frågor som tagits upp i denna uppsats då 

det behövs en djupare förståelse av hur utformningen av staden kan påverka människors 

rörelser och sociala processer i staden. För att uppnå denna förståelse behövs en mer 

omfattande litteraturstudie, diskussionen om metoder och utveckling av dessa bör fortsätta, 

och empiriska undersökningar behöver göras på flera platser för att få en ökad förståelse för 

hur olika platser och nätverk påverkar människors rörelser och sociala processer i samhället.  

Förslagsvis kompletteras nätverksundersökningar av MCA-typ med observationer av 

stadslivet och andra mer kvalitativa studier. Något som inte finns i detta arbete, men som är 

viktigt att undersöka är kollektivtrafiken, både de nätverk som finns och vilken effekt en 

hållplats kan få på sociala processer. 

Framförallt vill jag uppmana till att använda ett helhetsperspektiv i framtida forskning. Det är 

viktigt att komma ihåg att stadsplaneringsåtgärder i den byggda miljön är en del av samhället 

och att ett offentligt rum är en del av ett större sammanhang i staden! 
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