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Sammanfattning 
 
Denna studie behandlar stadsplaneringen och de sociala aspekter denna har att ta hänsyn till. 
Syftet med studien är att se om politiska sociala visioner återspeglas i den fysiska planeringen. 
För att undersöka detta använder vi oss av tre frågeställningar som var och en behandlar olika 
delar av planeringens process. Dessa frågeställningar är ”Hur ser den politiska visionen ut i 
fråga om social planering?”, ”Hur ser den verkställda planen ut och hur behandlar den de 
politiska visionerna?” och ”Hur upplever de boende områdets sociala liv?”. 
 
För att besvara dessa frågor utgår vi från teorier om segregering, upplevelse av trygghet, 
mötesplatsers betydelse och tillgänglighet. Segregering behandlar vi ur etnisk, 
socioekonomisk och demografisk aspekt. Som material att analysera har vi använt oss av 
Örebro kommuns översiktsplan, detaljplan för kvarteret Svalsjön och intervjuer med boende i 
detta område. Detta material analyseras utifrån de teoretiska grunder vi presenterat och ses ur 
ett socialgeografiskt perspektiv. 
 
Översiktsplanen innehåller de visioner som finns för en hållbar utveckling där bland annat 
bostadsbebyggelse, trafik och befolkningsutveckling behandlas. Den sociala grundsyn som 
översiktsplanen anger skall genomsyra all stadsplanering.  
 
Analysen av materialet visar att visionerna som presenteras i översiktsplanen endast är 
grundläggande mål för den sociala utvecklingen. Detaljplanens uppgift är att ta dessa i 
beaktande. Implementeringen av visionerna i detaljplanen är inte fullständig. Vi konstaterar 
att de boende upplevde boendemiljön som bra men att kontakten inom området inte till fullo 
uppfyller översiktsplanens mål. 
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1 Inledning 
 
Inom samhällsplaneringen har begreppet ”social stadsplanering” (social town planning) alltid 
inrymts inom stadsplaneringen. Planeringen har alltid haft inslag av aktörer som arbetat för att 
förändra samhället till det bättre. Den fysiska planeringen har således också inneburit att man 
tagit hänsyn till den sociala effekten av planeringen. Planeringens mål har på ett övergripande 
plan varit att skapa ett hållbart samhälle som är anpassat för alla individer. (Malmberg 
1996:131) Detta har inneburit fokus på en ekologisk hållbar planering, särskilt i 
Storbritannien och andra europeiska länder. I Sverige har begreppet hållbar utveckling inte 
bara innefattat de ekologiska aspekterna av planeringen, utan även könsaspekter har tagits upp 
när man talat om en hållbar utveckling. (Greed 1999:6) 
 
I Sverige har vi ett system för stadsplaneringen som innefattar sociala aspekter av 
planeringen. Systemet står fast i att kommunerna skall utforma översiktsplaner som kan ses 
som en politisk helhetssyn över hur kommunen skall utvecklas. I denna översiktsplan finns 
således de politiska ambitionerna att utläsa och det är efter dessa riktlinjer som detaljplanerna 
utformas.  
 
Det finns internationellt sett en uppdelning mellan de fysiska och de sociala aspekterna av 
planeringen (Greed 1999:Kap 1) där man av tradition hanterat den fysiska planeringen hos 
stadsplanerarna och där den sociala planeringen har legat hos politikerna.  
 
Denna uppdelning av uppgifter finns även i Sverige men här har man även gett 
stadsplanerarna en policy att hålla sig till i planeringen. Översiktsplanen är det dokument som 
innehåller den politiska visionen om staden. Detta dokument ger en helhetsbild för planerarna 
att hålla sig till och det är denna plan alla detaljplaner utgår ifrån. Det är därför intressant att 
undersöka hur och på vilket sätt denna översiktsplan behandlar de sociala aspekterna av 
planeringen och hur dessa så småningom resulterar i ett väl fungerande bostadsområde. 
 

1.1 Uppsatsens syfte, frågeställningar och avgränsn ingar 
 
Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att studera huruvida stadsplaneringens process resulterar i en 
verklighet som stämmer överens med de visioner som presenteras från politiskt håll. Fokus 
kommer att riktas mot de sociala aspekterna av planeringen.  
 
Stadsplaneringen sker med utgångspunkt från vad som anges i översiktsplanen. Denna plan 
har som syfte att ge en övergripande bild av hur staden bör utformas i framtiden. I denna plan 
anges också de visioner som politiska beslutsfattare har och därför är översiktsplanen viktig 
på så sätt att den anger vilka aspekter som bör prioriteras i detaljplaneringen.  
 
I detaljplanearbetet bör således översiktsplanens visioner återspeglas. Det är inte alltid så att 
vision och verklighet stämmer väl överens och det kan finnas skillnader i uppfattningen om 
vad som är viktigt mellan stadsplanerare och politiker.  
 
För att undersöka om och hur dessa skillnader i uppfattning visar sig kommer vi att utgå från 
översiktsplanen och presentera dess visioner, sedan kommer vi att närmare studera en 
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detaljplan för att se om det där finns några uppenbara olikheter mellan vision och praktik. 
Därefter kommer vi att gå ut i det aktuella detaljplaneområdet och intervjua de individer som 
bor där om de uppfattar området, dess mötesplatser, dess atmosfär, så som det var tänkt att 
upplevas från politiker och stadsplanerare.  
 
Frågeställningar 
 
Nedan följer frågeställningarna och därefter kommer en specifikation och ett tydliggörande av 
dessa. 
  
Hur ser den politiska visionen ut i fråga om social planering? 
Hur ser den verkställda planen ut och hur behandlar den de politiska visionerna? 
Hur upplever de boende områdets sociala liv?  
 
Dessa tre frågor lägger grunden för vårt arbete. Genom dessa tre frågor vill vi tydliggöra hur 
stadsplaneringen tar tillvara de mål om social hållbarhet som formuleras i översiktsplanen. 
Frågorna representerar var för sig en nivå i stadsplaneringens process. Den första frågan 
behandlar översiktsplanen och den vision denna uttrycker. Här vill vi se vad man tänkte i 
fråga om stadens sociala liv och hur detta bör utformas i detaljplanerna.  
 
Genom vår andra frågeställning vill vi undersöka hur den studerade detaljplanen tar tillvara de 
visioner som översiktsplanen presenterar. När arbetet med att framställa en detaljplan är igång 
måste man inte bara förhålla sig till översiktsplanens beskrivning. Det är många faktorer som 
spelar in, det kan vara områdets fysiska karaktär som gör att man måste bygga med en viss 
typ av byggnader, det kan vara miljölagstiftning som innebär att vissa områden inte kan 
exploateras, den ekonomiska situationen kan innebära att man inte kan planlägga området 
såsom är önskvärt osv. Det intressanta i vår andra frågeställning blir således av dubbel art, 
först vill vi se hur planen stämmer överens med de visioner som översiktsplanen presenterar. 
Som en följd av detta vill vi också titta på i vilka frågor detaljplanen inte följer 
översiktsplanens mall.  
 
Med hjälp av den tredje frågeställningen (och kanske viktigaste sett ur analyssynpunkt) vill vi 
undersöka resultatet av planeringsprocessen. Planeringen är till för att skapa en väl 
fungerande stad där man upplever sitt boende, sin närmiljö och sin omgivning på bästa 
möjliga sätt. De individer som lever i området har en upplevelse av detta som är ett faktiskt 
resultat av hur området är utformat. Denna tredje frågeställning ger oss alltså en utvärdering 
av hur den tänkta visionen (översiktsplanen) och den i praktiken planerade visionen 
(detaljplanen) upplevs som ett resultat av planeringsprocessen.  
 
Avgränsningar 
 
Den första avgränsning vi gör är till Örebro stad. Anledningen till detta är flera. Först och 
främst är det närheten till kontakter och till personer med goda kunskaper om det ämne vi 
behandlar. För det andra har Örebro en lång tradition av socialdemokratiskt styre vilket borde 
innebära att den politiska agendan är tydligare än i en kommun där den politiska makten 
skiftat i en större grad under åren. För det tredje var Örebro kommun under början av 1990 
talet i ett expansivt skede vad gäller bostadsmarknaden. Dock avmattades denna tillbyggnad 
av staden mot mitten av 1990-talet för att sedan successivt öka igen. Detta leder oss till en 
begränsning av en annan dimension av uppsatsen, nämligen tidsaspekten. Fokus ligger på 
detaljplaner som vunnit laga kraft mellan åren 1990 – 1995. Huvudargumenten för denna 
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avgränsning är två: (1) Efter 1994 kom nybyggnationen att stagnera på grund av 
färdigställandet av stadsdelen Ladugårdsängen. Nybyggnationen kom så småningom igång 
igen och idag växer staden både befolkningsmässigt och bostadsmässigt. Vi skulle således 
kunna göra en studie av ett detaljplanerat område som vunnit laga kraft under de senaste åren, 
vilket vi övervägde. Dock gjorde vi antagandet att ett område som är relativt nytt inte brottas 
med de sociala effekter som ett något äldre, i staden mer etablerat, område kan uppvisa. 
Ytterligare ett argument är att verkställandet av en detaljplan tar lång tid, och vi ville inte 
studera ett icke färdigställt område. Vi väljer därför att gå tillbaka till början av 1990 talets 
början när vi väljer ut område/detaljplan. (2) Vår tanke är att ett område från denna tid är 
”etablerat” och att alla de individer som bor där kanske inte har bott där sedan områdets 
uppförande.  
 

1.2 Uppsatsens metod 
 
Arbetet med uppsatsen började med litteraturstudier för att sedan övergå till insamling av 
material att behandla. Insamlingen av material (detaljplaner, kartor, översiktsplan, boendes 
upplevelser) har skett på olika sätt.  
 
I vårt arbete har vi valt ut fem detaljplaner att studera. Av de fem detaljplanerna valde vi 
sedan ut en av dessa för en mer detaljerad genomgång. Anledningen till att vi väljer att 
närmare undersöka en detaljplan är att vi vill öka reliabiliteten i våra fokuserade ämnen. Detta 
innebär att vi ökar tillförlitligheten i resultatet då vi noggrant kan analysera det specifika 
området. Utifrån studiet av denna enskilda detaljplan och de tendenser vi kan finna i 
jämförandet mellan de olika nivåerna i planeringen kommer vi sedan kort att jämföra med 
övriga utvalda detaljplaner för att, om möjligt, kunna tala om några mer generella tendenser. 
Vår avgränsning till början av 1990-talet bör ge oss en större validitet när vi undersöker de 
boendes upplevelse av området, i kontrast till att ett nybyggt område inte har ”upplevts” under 
en längre tid och därmed kan vara ett ”nyhetens behag”. Validiteten i undersökningen är 
huruvida frågorna besvaras på rätt sätt, att vi får svar på det vi faktiskt frågar om. Med tanke 
på att de boende inte är helt nyinflyttade kommer dessa således att kunna ge svar som är 
välgrundade och representerar verkligheten.  
 
Detaljplanerna vi valde ut var detaljplaner som inneburit någon typ av bostadsbebyggelse, 
antingen nybyggnation eller omfattande förändring av befintlig bebyggelse. Detta är också en 
naturlig följd av vårt studieobjekt då detaljplaner som inte behandlar boende inte är lika 
intressanta att studera ur ett socialgeografiskt perspektiv.  
 
Efter valet av detaljplan jämförs denna med vad översiktsplanen från samma tid anger för 
målsättningar i fråga om sociala hänsyn i planeringen. Vi går således igenom översiktsplanen 
och presenterar vilken syn denna representerar inom de socialgeografiska teman som vi valt 
ut. Detta blir då det underlag som vi jämför detaljplanen med för att se eventuella 
diskrepanser däremellan.  
 
Studien går sedan vidare genom att vi undersöker hur de boende i området upplever de teman 
vi valt ut. Vi utgår i detta läge ifrån hur översiktsplanen anger att ett bostadsområde bör 
utformas på bästa sätt, jämför med hur det har utformats av planerare, för att sedan utvärdera 
det hela genom att relatera dessa bör och har med individernas upplevelse av hur området 
upplevs. Genom vårt upplägg får vi således en tydlig modell för en analys. 
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Som referens för ”Översiktsplan för Örebro kommun” kommer vi att använda oss av 
förkortningen ”Öp” genom arbetet. När vi refererar till ”Dp” är det en referens till ”Detaljplan 
för kvarteret Svalsjön”.  
 
 
Detaljplaner 
 
De detaljplaner som vi initialt valt ut är detaljplaner för områden; (1) Olaus Petri 3:134, 3:150 
m fl samt kv Krubban, (2) Lindhult, (3) Fåraherden, (4) Kv Bottenhavet och (5) Kv Svalsjön. 
Efter en överskådlig undersökning av dessa detaljplaner valdes detaljplan för kvarteret 
Svalsjön ut för närmare studier. Valet föll på denna detaljplan av i huvudsak följande orsaker. 
Dels representerade detaljplanen en komplett nybyggnation av ett kvarter. Övriga detaljplaner 
innefattar visserligen bostadsbebyggelse men inte i samma utsträckning som detaljplanen för 
kvarteret Svalsjön. Ytterligare en orsak till valet av kv Svalsjön var att detaljplanen inte 
ersatte någon äldre plan där befintliga bestämmelser kunde påverka utformningen av planen.  
 
För en översikt över detaljplaneområdet se bilaga 1. 
 
Intervjuer 
 
För att få svar på hur de boende i vårt utvalda område upplever sin omgivning har vi 
genomfört intervjuer. Intervjuerna behandlade de teman vi presenterar i teoriavsnittet (kap 
2.1). Urvalet av respondenter genomfördes som ett bekvämlighetsurval (Bryman 2004:100ff) 
där vi besökte bostadsområdet och valde ut ett antal adresser. Vi besökte hela bostadsområdet 
och lämnade ett informationsbrev i brevlådan hos de vi ville intervjua. Urvalet var ett 
bekvämlighetsurval men inte helt utan premisser. Våra kriterier för urvalet innan detta 
genomfördes var att vi ville ha en så spridd representation som möjlig. Med spridd menar vi i 
första hand geografiskt. Tanken var att respondenterna skulle representera hela området ur ett 
geografiskt perspektiv. Vårt andra kriterium var att vi skulle få en variation av respondenter 
som representerade olika typer av boende (villa, lägenhet, radhus etc.). Det tredje kravet vi 
ställde på urvalet var att vi skulle ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män.  
 
De två första kriterierna kunde vi själva påverka på så sätt att vi aktivt valde ut hushåll där 
dessa stämde. Kravet på en jämn fördelning av kvinnor och män kunde vi däremot inte 
påverka innan intervjuerna genomfördes då vi inte visste vem individen var som vi skulle 
intervjua.  
 
Intervjuerna genomfördes 4-5 maj 2006. Vi valde att besöka området och de adresser vi valt 
ut under olika tidpunkter under dagen för att så många som möjligt skulle kunna deltaga. 
Resultatet blev 11 genomförda intervjuer som representerar hela området både i geografisk 
variation och bostadstyp. Lyckligtvis fick vi även en jämn spridning av könsfördelningen på 
respondenterna. Sex av dessa var kvinnor och fem var män.  
 

1.3 Disposition 
Uppsatsen består av fem avsnitt. I detta avsnitt (kapitel ett) presenteras uppsatsens syfte och 
de frågeställningar vi kommer att arbeta med. Här presenteras också vårt tillvägagångssätt 
under metodavsnittet där vi också redogör för vårt urval av detaljplaner och hur vi genomfört 
intervjuer.  
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I det andra kapitlet presenterar vi först de teoretiska utgångspunkter vi använder som grund 
för studien. Detta är således en presentation av de sociala aspekterna av stadsplanering och 
frågor som forskningen i mångt och mycket anser relevant att behandla när man talar om 
social planering. Vidare presenterar vi också begreppen segregation och integration och hur 
dessa två begrepp uppfattas inom forskningen. En genomgång av segregeringens orsaker 
presenteras och förslag på faktorer att undersöka i analysen presenteras. Efter detta följer en 
kort redogörelse för stadsplaneringens grundläggande förhållningssätt gentemot lagar och 
förordningar.  
 
Efter denna presentation av våra teoretiska utgångspunkter och faktorer att analysera följer ett 
kapitel där vi redogör för det material som uppsatsen behandlar. Det innebär en presentation 
av Örebro kommuns översiktsplan, en presentation av vald detaljplan och en kortare 
redogörelse av de genomförda intervjuerna.  
 
I det fjärde kapitlet analyserar vi vårt material med utgångspunkt från de, i kapitel två 
presenterade, teoretiska synsätt vi valt att använda oss utav. Här sker analysen på två nivåer, 
dels analyserar vi vårt empiriska material utifrån de teoretiska antaganden vi gör, dels utifrån 
de frågeställningar vi arbetat med (dvs utifrån vad som framkommer i översiktsplan, 
detaljplan och intervjuer). I det avslutande kapitlet sammanställer vi resultaten från intervjuer 
och dokumentstudier och besvarar våra frågeställningar. 
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2 Teorier/utgångspunkter 
 
Planering av ett område handlar inte bara om den konkreta fysiska planeringen av byggnader, 
vägar, torg etc. På senare tid (1980-talet) har även den sociala aspekten inom planeringen 
kommit att bli en väsentlighet. Socialgeografin tar i beaktande mångfalden och olikheten 
bland människor i staden och försöker bygga en stad tillgänglig för alla. (Greed 1999:4) Den 
sociala aspekten av stadsplanering tar i beaktande bland annat kön, ålder, funktionshinder, 
etniskt ursprung, socioekonomiska faktorer och trygghet när den fysiska planeringen utförs 
för ett område. 
 

2.1 Trygghet, tillgänglighet och möten i rummet 
 
Privata och offentliga rum 
 
Våra städer är indelade i privata/kvinnliga rum och offentliga/manliga rum. Med det privata 
rummet menas hemmet och dess närmiljö. Att det ses som det kvinnliga rummet har sina 
rötter i västvärldens industrialisering som ägde rum under 1800-talet. Hemmet och det 
avlönade arbetet kom att skiljas åt vilket gjorde att mannen vistades mera i staden, det 
offentliga rummet, än kvinnan som då i sin tur stannade hemma och tog hand om barnen. 
(Andersson 2002:109) 
 
Även om det har förkommit stora samhällsförändringar sedan 1800-talet så kan vi fortfarande 
se de könsbundna konstruktionerna förekomma i vårt samhälle. Idag används det offentliga 
rummet av både kvinnor och män, även om det görs på olika sätt och i en skiljaktig 
utsträckning. Detta beror delvis på att båda könen har möjlighet att kombinera avlönat arbete 
med vård av barn. (ibid) 
 
Den fysiska planeringen i staden utförs till största delen av män. Chefsbefattningar och 
tjänstemannaposter inom stadsplaneringen förfogar främst männen över vilket leder till att 
den fysiska miljön i staden är planerad, byggd och finansierad av män. Detta ger då den 
fysiska planeringen en manlig prägel. Om ett bostadsområde skulle planeras för och av 
kvinnor skulle det ge bättre förutsättningar för kvinnor att stanna kvar i det privata rummet, 
men detta leder dock till att upprätthållandet av det privata rummet som kvinnligt fortsätter. 
(Molina 2000:146) 
 
Trygghet och säkerhet 
 
Vid planeringen av ett bostadsområde skall planen utformas på så sätt att tryggheten och 
säkerheten ökar för dem som rör sig i området. Detta kan göras utifrån två olika perspektiv. 
Det första är att utforma den fysiska miljön på ett sätt som ger en känsla av trygghet när man 
vistas i området. Till exempel genom att avstå från att plantera träd och höga buskar i ett 
parkområde som eventuellt används kvälls- och nattetid för passage och ha området väl 
upplyst. Stora buskar och dylikt ger känslan av en större möjlighet för en potentiell förövare 
att gömma sig för att sedan genomföra ett överfall på en person som passerar. Även om detta 
inte alltid är faktum så handlar det mera om känslan av otrygghet och risken för övergrepp 
som individen känner då buskar och träd skymmer sikten, än om den faktiska risken för att bli 
utsatt för övergrepp. (Lidskog, Johansson & Lekare 2001:72) 
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Känslan av otrygga platser varierar betydligt mellan könen. Kvinnor är främst rädda för stora 
folktomma platser som till exempel parker och parkeringar men även platser som har 
begränsade utgångar, exempelvis dåligt belysta tunnlar och gränder, kan upplevas som 
otrygga. Kvinnor känner sig mer otrygga på folktomma platser och är rädda för det plötsliga 
överfallet som de kan bli utsatta för. Männen däremot känner sig mer otrygga där andra 
människor befinner sig i det offentliga rummet och ser dessa andra människor som eventuella 
faror. Kvinnor litar mer på medmänniskans hjälp än vad mannen gör om det skulle hända dem 
något. (Koskela 1996:72f) 
 
Det andra perspektivet för att öka tryggheten på är genom den sociala kontrollen som 
existerar i någon form (lägre eller högre grad) i ett bostadsområde. Social kontroll i ett 
bostadsområde består av normer som de boende lever efter. Dessa normer gör att de boende 
beter sig lika i vissa avseenden och på så sätt skapar en trivsam miljö att bo och leva i. Social 
kontroll kan vara positivt men också negativt. Positivt i den bemärkelsen att man som grannar 
till exempel kan hjälpa varandra att se efter grannens hus om han/hon är bortrest eller hålla 
uppsikt över grannens barn. Men den sociala kontrollen kan också ha en negativ inverkan på 
grannskapet. Om den sociala kontrollen blir för hög kan de boende känna sig ständigt 
iakttagna och kontrollerade av sina grannar och det kan resultera i att man känner sig kränkt. 
(Lidskog, Johansson & Lekare 2001:67) 
 
Social kontroll i positiv bemärkelse skapar en viss trygghet i området för de boende. Genom 
att skapa och upprätthålla vissa normer i ett bostadsområde genereras en känsla av 
gemenskap, vilket i sin tur ger boende viljan att ta sitt ansvar och bevara ordningen i 
grannskapet. (Lidskog, Johansson & Lekare 2001:59f) En person som inte följer dessa normer 
kan komma att märkas och iakttas som avvikande men kan framförallt under kvälls- och 
nattetid representera ett hot och öka rädslan i området. De boende känner sig trygga i sitt 
bostadsområde när de känner igen människor som bor runtomkring och därför kan rädslan öka 
då en främling rör sig i området. (Lidskog, Johansson & Lekare 2001:65) 
 
Mötesplatser 
 
Social kontroll och social integration i ett bostadsområde leder till större trygghet. För att öka 
den sociala integrationen tar man därför i beaktande fysiskt konstruerade mötesplatser vid 
planeringen av ett område. Mötesplatser där människor träffas av antingen slumpen eller efter 
att bestämt sig för att träffas kan vara till exempel affären, tvättstugan, parken, torget, 
samlingslokalen etc. Den fysiska miljön av mötesplatser som konstrueras i ett bostadsområde 
kan ge förutsättningar för social integration men är ingen garanti för att det faktiskt blir så. En 
stor faktor som påverkar integrationen är människan själv och de olika kulturerna som finns i 
vårt mångkulturella samhälle. (Malmberg 1996:128) När svenskar vill koppla av drar de sig 
gärna tillbaka i sina hem och umgås med sina vänner, medan invandrare (med utländsk 
bakgrund) med en annan kultur än den svenska gärna träffar sina vänner och bekanta utanför 
hemmet och ser detta som avkoppling. Därför är det viktigt att man inkluderar mötesplatser 
för alla i den fysiska planeringen och därigenom öka integrationen i bostadsområdet. 
(Malmberg 1996:124)  
 
Den fysiska miljön (t ex. parken, torget) är endast en förutsättning till att en social process 
uppstår mellan människorna. (Malmberg 1996:125) För att åstadkomma en social integration 
måste människorna även känna sig trygga i bostadsområdet. Därför är det viktigt att inte 
upphöra med underhållet av samlingslokaler, parker, gator, torg etc. Om dessa fysiska miljöer 
skulle tillåtas att försummas bidrar det till ökad otrygghet bland de boende. Mötesplatser i ett 
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område som är tillgängliga för alla kan bidra till att olika grupper kommer i kontakt med 
varandra vilket i sin tur kan leda till en större förståelse för andra människors kulturer och 
levnadssätt. (Malmberg 1996:128) 
 
Rörlighet och tillgänglighet 
 
En annan aspekt av staden och dess planering är människors rörlighet. Möjligheten att röra sig 
i rummet poängteras i urbanforskningen genom begreppet tillgänglighet. Tillgänglighet till 
offentlig service, till bostäder, byggnader, transporter etc. är viktigt ur flera aspekter. 
Exempelvis är tillgängligheten till social service såsom barnomsorg av betydande karaktär för 
barnfamiljer. Tillgängligheten och närheten blir därför en komponent att förhålla sig till i 
planeringen. Här tar vi dock upp tillgänglighet och närhet som har betydelse för individer som 
skall relatera till platser. I planeringen av ett bostadsområde blir dessa frågor aktuella och är 
intressanta att undersöka. Tillgänglighet är också något man kan tala om i samband med 
kroppsliga funktionshinder, vilket då innebär att man talar om en mer fysisk aspekt av 
tillgängligheten. Funktionshinder kan betraktas ur flera synvinklar, exempelvis kan det handla 
om socialt konstruerade funktionshinder som upplevs av individer. Det handlar då inte om ett 
rent kroppslig funktionshinder (Knox & Pinch 2000:322ff).  
 
Tillgänglighet är också avgörande för den sociala integrationen (se även kap 2.2) på så sätt att 
en exkluderande miljö där människor med funktionshinder inte kan vistas också innebär en 
exkludering från det sociala livet i denna miljö. (Imrie 2001) 
 
Graden av funktionshinder hos individer är varierande och kan beskrivas som en skala från 
lättare funktionsnedsättning (till exempel nedsatt syn) till invaliditet. Graden av 
funktionshinder blir relevant när man talar om vilka man planerar för, är det för alla 
människor, eller för människor med grova funktionshinder? Ett problem med funktionshinder 
är att dessa ofta omfattas av stereotypa bilder. Dessa stereotyper är allt som oftast resultatet av 
icke-funktionshindrades fördomar. Dessa fördomar kan resultera i sociala och psykiska hinder 
för individen och således innebär funktionshindret också en barriär socialt och psykiskt1. 
(Knox & Pinch 2000:323ff) 
 
Den fysiska tillgängligheten för funktionshindrade är således något som påverkar individen 
genom barriärer och detta får negativa effekter för det sociala livet. Således blir 
stadsplaneringens uppgift att i möjligaste mån begränsa och eliminera de fysiska hinder som 
ligger till grund för detta.  
 
Gleeson (2001:256) konstaterar att de fysiska hinder som ligger till grund för den 
diskriminering som funktionshindrade utsätts för visar sig genom: 
 

1. Fysiska barriärer som begränsar rörlighet, skadade vägar och gator som försvårar 
framkomlighet med exempelvis rullstol eller rullatorer 

2. Byggnaders arkitektur som exkluderar människor som inte kan använda trappor eller 
inte öppna dörrar 

3. Offentliga transporter som förutsätter passagerares ”normala” rörlighet.  
 

                                                 
1 Ett exempel på socialt konstruerade barriärer för handikappade kan vara den upplevelse en hörselskadad 
tvingas utstå på grund av sitt handikapp. En hörselskadad förutsätts inte vara intresserad av att besöka till 
exempel en konsert och är därför på förhand exkluderad från denna. De fördomar som finns om hörselskadade 
hos ”icke-handikappade” innebär således en social exkludering för den hörselskadade. 
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Lista 1. Gleeson (2001: 256) Författarnas  översättning 
 
Denna framställning kan ses som en sammanfattning av de faktorer som är intressanta att 
undersöka när man talar om funktionshindrades rörelsefrihet. Dessa punkter är exempel på 
hur problemen visar sig, vi kommer att undersöka hur stadsplaneringen hanterar dessa 
problem och hur man planerar för att minska dessa. 
 

2.2 Integration och segregation 
 
Inom forskningen finns två betydande tolkningar av segregation. Man kan antingen betrakta 
segregation som ett tillstånd eller som en pågående process. Att studera ett tillstånd av 
segregation kan vara relevant när man utvärderar ett område, en stad eller region för att 
jämföra graden av segregation. (Knox & Pinch 2000:229ff) 
 
När man studerar de sociala effekterna av planering är integration ett begrepp som är av stor 
vikt. Termen integration definieras språkligt som en ”…process som leder till att skilda 
enheter förenas; även resultatet av en sådan process” (NE-internet 19/4 2006). Integration kan 
således ses om en process som innebär att ”skilda enheter förenas”. Motsatsen till detta 
begrepp finns i termen segregation som definieras som ”det rumsliga åtskiljandet av 
befolkningsgrupper” (NE-internet 19/4 2006). Nyansskillnaden häremellan är tydlig. 
Definitionen av integration är vidare då enheter kan vara i stort sett vad som helst. I begreppet 
segregation är det tydligt att begreppet syftar på mänskliga effekter.  
 
Denna uppdelning är också tydlig i forskningslitteraturen då det finns mest skrivet om 
fenomenet segregation. Integration kommer i skymundan. Dock vill vi påpeka att när vi 
använder ordet integration i vårt arbete är det just i förhållande till människans sociala liv, på 
så sätt som det används inom forskningen. Eftersom segregation i sig innebär en geografisk 
åtskillnad mellan människor så betraktar vi integration som motsatsen till detta. Integration 
handlar då om de processer som leder till att människor med olika förutsättningar, bakgrund, 
levnadsvillkor och status förenas.  
 
I planeringen är det dock inte helt säkert att denna klassificering av integrering är ett aktivt 
mål. Att ha som mål att motverka segregering betyder inte per definition att man verkar för 
integrering. Man kan göra antagandet att planering mot segregering är underförstått att man 
arbetar mot ett mer jämlikt samhälle. Det är dock viktigt att förstå skillnaden mellan att 
motverka segregering och att verka för integrering. Vi kommer använda begreppet på så sätt 
att när vi talar om integrering och integration menar vi de processer och handlingar som syftar 
till att motverka segregering och skapa en blandad sammansättning av människor med olika 
bakgrund.  
 
Segregation definieras i allmänhet inom kulturgeografisk forskning som den rumsliga 
åtskillnaden av olika grupper i samhället. Ett problem är att begreppet segregation i sig inte 
säger något om de faktorer som påverkar denna fördelning, eller vad detta har för effekter 
utöver den specifikt geografiska fördelningen. Det blir därför oklart att tala om segregation 
utan att klargöra orsaker och verkan.  
 
Att behandla segregation som en process innebär att man studerar de orsaker och de effekter 
segregationen har. De effekter processen resulterar i är det segregerade tillståndet man ofta 
utgår ifrån i en studie. Dessa effekter ger således ett tillstånd att utgå ifrån när man studerar de 
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bakomliggande processerna. Camilla Palander (2006:83-89) menar att det finns tre större 
aspekter av segregering som betonats inom forskarvärlden. Forskning om segregation har 
fokuserat på ”… den socioekonomiska, den etniska och den demografiska aspekten” 
(Palander 2006:87). Detta är alltså tre olika sätt att behandla segregation och innebär att man 
förklarar segregationsprocessen med skilda orsaker.  
 
Det är dock svårt att förklara ett tillstånd som resultatet av en process om man endast 
fokuserar på en aspekt av segregationsprocessen. För att närma sig segregeringens orsaker 
måste man beakta dess fullständiga effekter och utröna vilka processer som ligger till grund 
för dessa. Ett resultat av detta blir att man inte enskilt kan förklara segregering med 
exempelvis etniska förhållanden, man måste även väga in övriga aspekter av segregeringen.  
 
Socioekonomi 
 
Socioekonomiska förhållanden som bidrar till segregationen kan i mångt och mycket 
sammankopplas med andra aspekter, vanligtvis med diskriminering på grund av etnicitet 
(Palander 2006:88). Den socioekonomiska aspekten av segregering representerar de sociala 
och ekonomiska förhållanden som en individ lever i. Det är flera faktorer som avgör en 
individs socioekonomiska förhållanden, vanligtvis görs uppdelningen genom att jämföra 
variabler såsom utbildningsnivå, inkomstnivå och yrke (Blanchard, Cossman & Levin 
2004:317, Balakrishnan, Maxim & Jurdi 2005:130). 
 
Ett sätt att koppla samman socioekonomiska förhållanden med rumslig segregering är att 
förklara segregeringen genom bostadsmarknadens differentiering. Bostadsutbudet är ofta 
varierande i fråga om kostnad. Detta kan innebära att ett område med en viss nivå på 
boendekostnaden attraherar en befolkningsgrupp med liknande socioekonomiska 
förhållanden. (Palander 2006:88f) 
 
En svårighet när man talar om socioekonomiska förhållanden och hur detta relateras till 
segregering är hur man genomför en mätning av förhållandet. Det finns klassiska typer av 
segregationsindex där man beräknar ett jämförande index för en region och dess delar 
(exempelvis en stad och dess stadsdelar). När man gör en sådan jämförelse mellan 
koncentrationen av en grupp får man ett mått på hur uppdelad staden är. Dessa beräkningar 
utförs ofta med få, ibland endast en, jämförande variabler. Det kanske vanligaste måttet är att 
beräkna den etniska sammansättningen och finna koncentrationer av denna. Detta görs 
kortfattat på så sätt att man väljer ut delar av en stad, beräknar andelen individer med utländsk 
bakgrund i dessa delar, jämför dessa och viktar resultatet mot stadens sammansättning som 
helhet. När detta är gjort får man ett resultat som visar på i vilka delar av staden där den 
etniska koncentrationen är hög eller låg.  
 
Att beräkna socioekonomiska faktorer med denna typ av index blir däremot något mer 
komplicerat då man använder fler variabler, samtidigt som resultatet skall bli överskådligt. 
Voas och Williamsson (2000) presenterar ett förslag på ett sätt att räkna som innebär att man 
kan mäta segregering genom att använda sig av flera variabler, exempelvis inkomst, ålder, typ 
av anställning osv. Detta kan användas för att visa på effekterna av segregering som en 
samhällelig process.  
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Etnisk segregation 
 
Etnisk segregation i ett bostadsområde kan förekomma medvetet eller icke-medvetet och 
därefter vara till en fördel eller nackdel för individerna. En fördel med medveten segregation 
är att det genererar trygghet bland en minoritetsgrupp som bor i samma hus eller område. 
(Malmberg 1996:126) Familjer inom etniska minoritetsgrupper som bosätter sig i samma 
område har stöd av varandra och en större förståelse för varandra. På så sätt undviker 
människorna i dessa grupper att bli avvisade av majoritetsgruppen. Trygghet och stöd av 
andra i gruppen kan också fås genom att den fysiska planeringen tar i beaktande till exempel 
konstruerandet av samlingslokaler som kan generera både formella och informella möten. En 
annan fördel med medveten segregation är att kulturen hos en minoritetsgrupp går lättare att 
bevara och leva ut om det finns andra människor runt omkring med samma kultur. Detta 
skapar en känsla av tillhörighet för de boende i området. (Knox & Pinch 2000:235f) 
 
En negativ medveten segregation som kan förekomma i bostadsområden kallas ”blocking”. 
Med detta menas att etniska minoritetsgrupper hindras av en etnisk majoritet från att bosätta 
sig i vissa hus och områden. Detta görs till exempel genom att inte hyra ut bostäder till 
personer med annan etnisk bakgrund utan endast till personer med liknande kulturell 
bakgrund som den homogena majoriteten i området. (Knox & Pinch 2000:231) Etnisk 
diskriminering kan ske genom en styrd fysisk planering, det vill säga genom att till exempel 
inte planera och bygga samlingslokaler för utövandet av religion och kultur i ett 
bostadsområde. Detta kan bidra till att vissa människor föredrar att bo i områden där de har 
närmare till dessa lokaler. (Malmberg 1996:130) 
 
Etnisk segregation i ett bostadsområde kan karakteriseras på olika sätt. När en person 
invandrar till Sverige har han/hon inte de kontakter och den information som kan vara till 
nytta vid bostadssökande. Även brist på ekonomiska resurser är vanligt hos den invandrade 
vilket kan leda till att man accepterar den första bostaden som erbjuds vilken då ofta även 
ligger i ett område med stor omsättning på hyresgäster. I Sverige finns tre vanliga 
bostadsformer: hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt. De tre olika bostadsformerna ligger 
vanligen i separata områden för sig och blandas sällan ihop. Detta kan även bidra till 
socioekonomisk och etnisk boendesegregation i städerna eftersom, som ovan nämndes, 
personer som invandrar till ett land inte alltid har de ekonomiska fördelarna som behövs för 
att till exempel köpa en bostadsrätt i ett område med högre status. (Molina 2000:144f) 
 
Ålder och demografi 
 
En aspekt av segregation inom stadsplanering är hur man tänker angående de boendes ålder. 
Ålder i sig är inte en faktor som påverkar hur ett områdes befolkningsmässiga 
sammansättning ser ut. I detaljplaneringen däremot är det viktigt att man förstår vilka krav 
olika åldersgrupper har och vilka effekter planeringen har på hur dessa krav kan uppfyllas. 
Utformningen på bostäder kan påverka vilken grupp människor som bosätter sig i ett område 
(Palander 2006:91f). Vilken storlek på bostäderna som byggs blir således en faktor som spelar 
in när människor skall flytta in. Exempelvis innebär ett byggande av större bostäder att man 
begränsar möjligheten för ensamstående att skaffa sig ett boende i området. Olika 
åldersgrupper har också olika krav på området man bor i. Det kan handla om att barnfamiljer 
vill ha nära till barnomsorg, att äldre människor vill ha nära till sjukvård eller att ungdomar 
vill ha mötesplatser för umgänge. Detta är endast exempel och kan ses som generaliseringar, 
med detta vill vi bara förtydliga att olika åldersgrupper i samhället har olika krav på vad ett 
bostadsområde bör innehålla.  
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I sin artikel Planning to grow old (1999) beskriver Rose Gilroy hur Storbritannien måste 
uppmärksammas på att andelen äldre individer kommer att öka. Hon uppmärksammar att 
befolkningsstrukturen som den ser ut idag i framtiden kommer att resultera i en stor grupp 
äldre människor. Detta i sin tur kommer att ställa andra krav på hur både samhället och 
bostadsutbudet konstrueras. Åldersbegreppet blir därför viktigt i planeringsprocessen eftersom 
ålder påverkar vad som kommer att efterfrågas i ett område.  
 
Sammansättningen av åldersgrupper i Sverige liknar den i Storbritannien i den bemärkelsen 
att även vi har en ökning av antalet äldre människor framför oss. 
 
Segregeringens orsaker och vad detta innebär för fysisk planering 
 
Inom segregationsforskningen finns två olika övergripande förklaringstyper att finna för 
fenomenet segregation. Det handlar om strukturella förklaringar och individuella förklaringar. 
Skillnaden mellan dessa är att en orsaksförklaring utifrån ett strukturellt perspektiv söker 
förklaringen i samhällets processer och strukturer. Det individuella perspektivet sätter större 
förklaringsvärde i individen och dennes situation.  
 
Camilla Palander (2006) redogör för dessa olika synsätt och presenterar några vanliga 
förklaringstyper inom dessa två områden. Dock gör hon en något annan uppdelning av 
förklaringsmodellerna än vår då hon inte explicit delar upp dessa i strukturella och 
individuella faktorer. Nedanstående är trots detta till stor del baserat på denna redogörelse.  
 
Strukturella orsaksförklaringar 
 
Ett resultat av globaliseringen är att vi har en global arbetsdelning där olika typer av arbete 
utförs på olika platser. Detta innebär i sin tur att olika platser specialiseras i den globala 
arbetsfördelningen. I större världsmetropoler (främst i USA) har forskning visat att det finns 
samband mellan uppdelningen av arbetsuppgifter (och dess ekonomiska innebörd) och 
boendesegregation. Detta bygger till stor del på att städerna karaktäriserats av 
industriverksamhet som påverkats av globaliseringsprocesser.  I mindre städer (utanför USA) 
resulterar globaliseringen i en specialisering av yrken som bidrar till ökade 
samhällsekonomiska klyftor vilket resulterar i boendesegregation. (Palander 2006:90f) 
 
Statliga samhällsfunktioner såsom exempelvis bostadsbidrag, socialbidrag eller studiestöd har 
också betydelse av ekonomisk art för segregeringen. Ett minskat eller lågt statligt stöd till 
utsatta grupper kan innebära att dessa tvingas till bostäder med lägre hyror. Statens roll på 
bostadsmarknaden i fråga om subventioner och regelverk påverkar också möjligheten till 
kontroll av boendetyp och boendekostnad. Detta innebär att staten får en betydande roll som 
maktfaktor att påverka segregationen. (Palander 2006:91f) 
 
Kultur är också ett fenomen som anses bidra till segregation. Med kultur menas de 
gemensamma värderingar och synsätt som präglar människan. Inom forskningen hävdas ofta 
att de gemensamma kulturella värderingarna kan förklara varför människor bosätter sig i 
grupperingar. Det vanligaste argumentet för en kulturell förklaring är att människor tenderar 
att närma sig de som är en själv lika. Således skulle gemensamma kulturella idéer och 
värderingar bidra till segregeringen. (Palander 2006:92f, Knox & Pinch 2000:234ff)  
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Individuella orsaksförklaringar 
 
Individuella förklaringar är förklaringstyper som hänvisar till individens situation och 
preferenser. Dessa faktorer påverkar inte segregeringen som process men är en bidragande 
faktor till segregering som situation. En individ kan ha en viss självuppfattning och självbild 
som gör att denne väljer att flytta till ett område där man anser sig passa in. Detta kan 
exempelvis hänga samman med personens religiösa preferenser. Andra individuella faktorer 
är exempelvis ekonomiska tillgångar2, socialt nätverk och språkliga kunskaper. Viktigt att 
poängtera här är att vi betraktar dessa faktorer på så sätt att de kan ses som orsaker till ett 
tillstånd av segregering, inte som orsaker till processerna som driver segregering.  
 
I den fysiska planeringen måste dessa aspekter tas i beaktande. För att göra detta så måste 
man tänka över hur den fysiska miljön kan användas för att motverka segregationen. De 
effekter som globaliseringen och professionaliseringen medför är således en fördelning av 
ekonomiska förhållanden. Detta betyder att samhället innehåller ett stratum av olika 
ekonomiska klasser, som även ligger till grund för socioekonomisk segregering. För att 
motverka dessa effekter på planeringsstadiet måste man alltså planera ett område så att det i 
möjligaste mån kan befolkas av alla, oavsett socioekonomisk ställning. Den samhälleliga 
fördelningen av ekonomiska resurser är ojämn, och statens förmåga att hantera detta är enligt 
Camilla Palander viktig (Palander 2006:91) för att begränsa den socioekonomiska 
segregationen. Ändå existerar socioekonomisk segregation i Sverige. Eftersom statens 
inblandning inte löser problemen blir det således en realitet att man måste hantera de 
socioekonomiska klasserna i planeringen. Det har visat sig att olika bostadstyper (hyresrätt, 
bostadsrätt, villa, etc) attraherar olika socioekonomiska grupper (Palander 2006:92). Därför 
ser vi det som en möjlighet att motverka segregationen genom byggandet av en blandning av 
bostadstyper. 
 

2.3 Planeringsbestämmelser 
 
Den fysiska planeringen i Sverige styrs av plan- och bygglagen (PBL) som togs i användning 
1987 (Didón et al 1987:15). En del justeringar har gjorts i plan- och bygglagen vilka trädde i 
kraft år 1996. I PBL ingår planformer som detaljplan, områdesbestämmelser och 
översiktsplan. Även om PBL reglerar hur den fysiska planeringen skall förekomma i Sveriges 
kommuner är det trots allt de enskilda kommunerna som har ansvaret för den fysiska 
planeringen. Regler om bygglov, marklov, rivningslov och plangenomförande finns även i 
PBL. (Christoferson 2000:361f) 
 
En översiktsplan innehåller bestämmelser för bebyggelseutvecklingen i en kommun och 
lokalisering av fysisk miljö. Översiktsplanen innehåller även utvecklings- och 
markanvändningsnormer som styr och begränsar användningen av mark, vatten och 
fastigheter. Markägare och byggherrar måste ta dessa normer i beaktande vid planeringen av 
den fysiska miljön. Utvecklings- och markanvändningsnormerna finns för att allmänintresset i 
en kommun skall skyddas. (Khakee 2000:136)  
 
Sveriges alla kommuner är skyldiga att formulera en översiktsplan för främst vatten- och 
markanvändningen enligt PBL. Översiktsplanerna i Sveriges kommuner är inte rättsligt 

                                                 
2 Något som dock Camilla Palander hävdar inte är avgörande för segregering, vår tolkning är dock att hon menar 
avgörande för segregering som process. Se Palander 2006:89ff 
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bindande men inte heller underordnade regionala eller statliga planer men kommunen är 
skyldig att ta i beaktande de riksintressen som finns. Riksintressen i en kommun kan 
exempelvis beröra natur- eller kulturområden som anses värdefulla och därför ska skyddas 
mot exploatering. (Christoferson 2000:364f) Översiktsplaneringen i Sverige bistår med 
reglering av markanvändningen och bebyggelseutvecklingen såväl som riktlinjer på hur 
förvaltningen av natur- och kulturresurser skall ske på det sparsammaste sättet. (Khakee 
2000:136) 
 
Kommunen framställer och godkänner översiktsplanen som skall täcka hela kommunens yta. 
Även om ansvaret för utförandet av översiktsplanen ligger hos kommunen finns det särskilda 
lagstadgade krav som måste tas i beaktande som bland annat gäller planeringsprocessen och 
innehållet i planen. Det som enligt lag är obligatoriskt att redovisa i översiktsplanen är hur 
kommunen har tänkt använda sina mark- och vattenområden, det vill säga vilka områden 
kommer att eventuellt bebyggas, vilka områden kommer att bevaras och i så fall av vilken 
orsak. (Didón et al 1987:78) 
 
Kommunen skall även redovisa hur man tänkt bevara och utveckla den byggda miljön som 
redan existerar. Vidare skall kommunen framföra i planen de allmänna intressen och 
riksintressen som tas i beaktande vid markanvändningen. Riksintressena skall alltid framföras 
i översiktsplanen, men utöver det är det kommunen som avgör vad som anses som allmänt 
intresse och om dessa skall redovisas i planen. Ännu en obligatorisk punkt som skall 
redovisas är vilka miljö- och riskfaktorer som finns inom kommunen. Vilka faktorer som 
anses viktiga bedömer kommunen i fråga. Exempel på miljö- och riskfaktorer kan vara höga 
halter av markradon i vissa områden eller områden som löper risk för översvämningar. 
(Christoferson 2000:364f)  
 
Översiktplanen vägleder detaljplaneringen och anvisar om hur markanvändningen skall ske i 
kommunen. Detaljplanen, vilken är rättsligt bindande, tar i beaktande översiktplanens 
bestämmelser om mark- och vattenanvändning när planeringen av fysisk miljö fortskrider. 
(Christoferson 2000:368) Således måste lov om förbrukning av mark eller bebyggelse fås 
innan påbyggnad påbörjas. Den befintliga detaljplanen i fråga anger underlaget för prövning 
av bygglov. (Christoferson 2000:362f) Detaljplanen har två betydande huvudsyften. Den 
reglerar både bevarandet av byggnader, byggnadsmiljöer och ombyggnad av existerande 
bebyggelseområden men även förändringar av markanvändning och bebyggelse. Dessa två 
huvudsyften handlar emellertid om att för varje fast egendom ange skyldigheter och 
rättigheter och genom detta uppnå en god hållbar samhällsutveckling och helhetsverkan ur en 
miljövänlig synpunkt. (Didón et al 1987:29) 
 
En detaljplan måste innehålla vissa formella punkter om områdets gränser och ändamålet med 
det planerade området. Obligatoriska avsnitt som måste finnas med i en detaljplan är för det 
första om området innehåller allmän plats t.ex. parker och gator som är tillgänglig för 
allmänheten. För det andra om det förekommer vattenområde som bland annat badplatser och 
för det tredje om det finns kvartersmark, det vill säga ett område som är ägnat för allmänt 
ändamål eller enskilt bebyggande. Detaljplanen måste även innehålla vilken genomförandetid 
som gäller för planen. Minsta genomförandetid av en detaljplan är 5 år och den högsta tiden är 
15 år. (Didón et al 1987:30f) 
 
Ett annat sätt att justera mindre delar av kommunen utöver detaljplanering kan göras genom 
så kallade områdesbestämmelser. Till skillnad från detaljplaner som visar hur marken får 
användas för byggnation, fastställer områdesplanerna vilka begränsningar ett markområde 
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har. Dessa områdesbestämmelser är liksom detaljplanerna rättsligt bindande. (Christoferson 
2000:362f) Områdesbestämmelser är kompletteringar till översiktsplanen och får endast 
godkännas för att ta hänsyn till riksintressen och för att garantera översiktsplanens visioner 
och syften. Dessa bestämmelser får endast göras för områden där det inte förekommer någon 
detaljplan. Områdesbestämmelser får inte verkställas på områden som innefattar en detaljplan. 
(Didón et al 1987:34) 
 
Då det är frågan om lov för verksamheter som kräver förbrukning av naturresurser i ett 
område, som till exempel torvtäkter, prövas tillståndet inte direkt genom PBL utan genom 
naturresurslagen (NRL). Naturresurslagen behandlar regler och lagar som berör planering och 
sparsamhet av naturresurser och skyddar dessa resurser från att exploateras. (Christoferson 
2000:362) NRL:s huvudsakliga syfte är att främja, ur en ekologisk, social och 
samhällsekonomisk synvinkel, sparsamhet med mark- och vattenresurserna och den fysiska 
miljön i Sveriges kommuner. (Didón et al 1987:62) 
 
Idag förekommer inte naturresurslagen skilt för sig utan ingår istället i miljöbalken som 
arbetats fram i slutet på 1980-talet och som trädde i kraft 1999-01-01. Miljöbalken reglerar 
idag bland annat avfall, kemikalier, naturvård och aktiviteter som anses miljöfarliga. 
(Rubenson 2002:16) Grunden till idén om miljöbalken var att få den centrala 
miljölagstiftningen i samma lagverk. I miljöbalken påträffas 16 miljölagar som förut stod var 
för sig men idag är alla samlade i samma lagverk, där bland annat lagen om hushållning med 
naturresurser finns med. (Rubenson 2002:18) 
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3 Empiri 

3.1 Översiktsplan för Örebro kommun 
 
Översiktsplanen för Örebro kommun som kommer att användas för denna studie är antagen av 
kommunfullmäktige 1991-03-20. Även om det har antagits nya versioner av översiktsplaner 
efter detta datum så kommer denna plan att användas eftersom den representerar de visioner 
och mål som är aktuella för detaljplanen vi använder i denna studie. 
 
Arbete med översiktsplanen upphör aldrig utan fortskrider även om en plan är antagen. 
Planerandet sker kontinuerligt eftersom mål och förutsättningar förändras hela tiden i en 
kommun. (Öp 1991:1) 
 
Det har blivit nödvändigt att även ha en ekologisk grundsyn inom stadsplaneringen eftersom 
enbart de ekonomiska och sociala grundsynerna ger ett alltför snävt synsätt och kan ha 
negativa påföljder för vår miljö och hälsa. Enligt naturresurslagen skall den fysiska miljön, 
marken och vattnet i en kommun användas sparsamt på långsikt från en ekologisk, 
samhällsekonomisk och social utgångspunkt. (Öp 1991:5) 
 
Denna studie kommer att fokusera på de sociala aspekterna i den fysiska planeringen. Örebro 
kommuns översiktsplan presenterar, som alla översiktsplaner, en social grundsyn och vilka 
sociala mål som är grundläggande vid fysisk planering. Dessa generella mål är att alla 
människor skall ha rätt till arbete, social omsorg, bostad och dessutom en lika rätt till dessa 
faktorer. Människan skall ha rätt att påverka sitt levnadsförhållande gällande sin arbets-, 
boende- och fritidsmiljö och har därutöver rätten att ställa krav på att miljöns utformning sker 
på så sätt att den sociala gemenskapen ökar mellan individer och grupper. (Öp 1991:6) 
 
Bostadsmarknaden presenteras som expanderande och nybyggnation är därmed nödvändigt. I 
anslutning till presentationen av bostadsbehov konstateras att ”Vi ska nå en allsidig social 
sammansättning i bostadsområden. Tendenser till segregation skall bekämpas”. (Öp 1991:10) 
Tendenser uppfattar vi som de bakomliggande processer som driver fram segregering. Dessa 
skall alltså bekämpas men hur detta bör gå till nämns inte vidare.  
 
Målen för bostadsbebyggelsen är att komplettera och bygga nytt för i största mån ”mindre 
hushåll” (ibid). Dessa hushåll förväntas fyllas genom att ”…de talrika 40-talisternas barn 
[kommer] att flytta ut till eget boende” (ibid). Ytterligare ett av målen för 
bostadsförsörjningen är att bygga för en befolkning som är äldre än 80 år. Således är det 
ungdomar och äldre som är målgruppen för översiktsplanens idéer om bostadsmarknadens 
utökning.  
 
Det konstateras att samhällsservice såsom barnomsorg och kommunikationer skall vara 
tillgängliga på så sätt att de finns nära geografiskt och att de är lättillgängliga. Butiker och 
dagligvaruhandel föreslås få en stärkt möjlighet att etableras i närheten av bostäder. (Öp 
1991:12) 
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3.2 Detaljplan för kvarteret Svalsjön 
 
Detaljplanen är ett instrument som används då ett markområde skall användas och bebyggas. 
Planen garanterar markägaren att byggandet kommer att ske enligt vad den förevisar och 
innehåller även med sin bindande verkan skyldigheter och rättigheter mellan både samhället 
och markägaren men även markägarna emellan. (Didón et al 1987:211) 
 
Enligt Örebro kommuns översiktsplan föreslogs området öster om Erik Rosenbergs väg, kv 
Svalsjön, om komplettering av nya bostäder. Syftet med detaljplanen var att ge tillstånd till 
utbyggnad av nya bostäder i det ovan nämnda området. Planen skulle omfatta ca 200 bostäder 
av blandade bostadsformer så som radhus, flerbostadshus (4 vån bostadshus för exempelvis 
studenter), kedjehus, specialbostäder och villor (Dp 1993:1f). 
 
I södra delen av planområdet har 1 hektar föreslagits i detaljplanen som allmän plats för 
rekreation. Enligt planen kan här komma att konstrueras ytor för till exempel bollspel vid ett 
senare tillfälle men detta kommer inte att ske i samband med byggandet av bostäderna. Efter 
empirisk observation fastställdes att i detta planområde hade en lekpark byggts och marken 
jämnats så att även bl.a. bollspelsaktiviteter kan förekomma. Ungefär 1 km söder om området 
finns även Markaskogens naturområde som kan utnyttjas vid utövande av friluftsliv. (Dp 
1993:3) 
 
Trafiken styrs från Hjälmarvägen via Erik Rosenbergs väg in i bostadsområdet vid Tärnvägen. 
Tärnvägen sträcker sig genom hela området och kan i framtiden anslutas till en gata som 
planeras intill området öster om kv Svalsjön. Hastighetsbegränsningen i området är 30 km/h. 
Enligt detaljplanen för området var trafikflödet på Erik Rosenbergs väg ca 500 fordon/dygn 
innan kv Svalsjön byggdes. Trafiken beräknades öka till ca 1200 fordon/dag efter upprättande 
av området. Trafiken planeras i detaljplanen så att infart och utfartstrafik till områdets södra 
del inte passerar de centrala delarna. Hus som ligger närmare än 10 m från vägen där 
biltrafiken är intensiv kan uppleva problem med avgaser. Om husen ligger mer än 10 meter 
från körbanan uppstår det inte några problem gällande avgaser. (Dp 1993:3f) 
 
När nybyggnation av bostäder förekommer i staden anges som planeringsmål från 
kommunens miljövårdsprogram att ljudnivån inte skall överstiga 30 dBA inomhus och 55 
dBA vid uteplatsen. En lägre ljudnivå gäller dock i sovrum nattetid för att de boende inte skall 
riskera att bli väckta eller få försämrad sömn. En maximal bullernivå på 45 dBA får inte 
överstigas. (Dp 1993:3) För att inte överstiga dessa bullernivåer har man bland annat byggt en 
2 meter hög bullervall som dämpar ljudet från Universitetsgatan. Om inte bullervallen fanns 
så skulle ljudnivån på uteplatserna som ligger längst mot söder överstiga det tillåtna värdet. 
Enligt detaljplanen ljudisolerade man även med bullerplank och fasadisolering. Detta förekom 
främst vid bostäderna som ligger längs Hjälmarvägen. Om trafiken i framtiden blir intensiv på 
huvudgatan öster om området skall det finnas utrymme att bygga en bullervall så att ljudnivån 
vid bostädernas fasad inte överstiger den tillåtna. (Dp 1993:3f) 
 
För boende som använder sig av kollektivtrafik finns busshållsplatser ca 500 meter väster från 
bostadsområdet vid Vallgatan. De som tar sig fram till fots eller med cykel, t.ex. till centrum, 
kan utnyttja det huvudstråk för gång- och cykeltrafik som finns längs med Hjälmarvägen. De 
boende i området som skall till Almbyskolan med cykel eller till fots skall, enligt 
områdesplanen, följa Rudbeckiusvägen. (Dp 1993:3) 
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3.3 Intervjuer 
 
Mötesplatser 
 
De boende i bostadsområdet använder sig av olika mötesplatser både i området och utanför i 
närliggande områden. Detta beror delvis på vilken typ av boende och familjeform som 
personerna lever i. Småbarns familjer anser sin egen gård, eller grannens, som en mötesplats 
eftersom barnen leker i trädgården med varandra medan föräldrarna umgås. En del av de 
boende i området använder sig även av lekplatsen som finns i södra delen av bostadsområdet. 
Lekplatsen är byggd för småbarn och ligger inte tillräckligt centrerat enligt dem som använder 
den, vilket gör att föräldrarna följer med sina barn till lekplatsen. Gällande lekplatsen svarade 
de flesta att de anser att den ligger på ett för långt avstånd från bostadsområdet och skulle 
önska att det låg närmare. 
 
Studenter som bor i området använder främst sina egna gårdar som mötesplatser men även 
gården som finns i mitten av studentbostäderna, den så kallade ”Behrns gården” är en populär 
mötesplats för studenterna som bor i området. Denna mötesplats består av en gräsmatta och 
ett litet lusthus i mitten. De som använder sig av denna plats föreslår att en samlingslokal 
byggs eller en grillplats som alla boende (studenter) i huset kan utnyttja. Det förekom även 
önskemål om flera träd och buskar för att göra gården mer gemytlig. 
 
Andra platser i området som används som mötesplatser av de boende är bland annat ängen 
som ligger söder om området, tvättstugan och ute på gatan då man strosar omkring. Att ha 
tvättstugan som en mötesplats gäller de som bor i studentlägenheter och som utnyttjar denna 
lokal. Personer som bor i radhus eller kedjehus tycker sig ha en god gemenskap grannar 
emellan och träffas utanför bostäderna i form av t.ex. gårdsstädning. 
 
En del av de tillfrågade ansåg sig inte behöva någon form av mötesplats i området. Orsaker 
till detta var bland annat att man träffar sina vänner och bekanta utanför bostadsområdet eller 
hemma hos grannen, och därför inte ser ett behov av en fysisk konstruerad mötesplats. Ett par 
av de intervjuade har hund som gör att rör sig omkring istället för att hålla till på en specifik 
plats, vilket gör att de inte kände något behov av en mötesplats i området. Förslag om mera 
grönområde i syfte att rasta sin hund fanns hos en av hundägarna. 
 
Andra förslag som de tillfrågade lade fram var bland annat ett önskemål om en fotbollsplan 
och en lekplats centrerat i området, en pub eller en lokal av något slag och en 
sportanläggning. 
 
Närliggande mötesplatser utanför bostadsområdet som de boende använder sig av är främst 
Örebro Universitet. Det är inte enbart studenter som bor i området som angett universitetet 
som mötesplats, utan även övriga boende. På universitetet träffas man på café, på 
”studentpuben” eller hos vänner som bor på campus. Andra närliggande mötesplatser är 
Tybblelokalen (för studenter) och en sportanläggning i Tybble som de boende använder sig 
av. Markaspåret som ligger ca 1 km söder om bostadsområdet används också som en 
mötesplats. 
 
De tillfrågade som bor i området rör sig inte för övrigt så flitigt omkring i grannskapet. Flera 
svarade att de rör sig i området endast då de tar sig till och från sin bostad. Men det fanns 
även de som berättade att de flanerar runt i området och ser sig omkring. En del rör sig i 
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övriga delar av området då de skall hälsa på vänner eller föräldrar som bor en bit bort. De 
flesta strosar dock inte runt, utan tar sig endast igenom området på väg någon annanstans. 
 
Trygghet 
 
Uppfattningen om trygghet i området har vi baserat på de boendes upplevelse av att röra sig i 
området under kvällar och nätter och deras kontakter med grannar. Våra frågor om känslan att 
röra sig i området behandlade upplevelsen av området dagtid och kvällstid, om man känner 
igen sina grannar och vilken kontakt man har med dessa. Utöver detta ställde vi också frågan 
”känner du dig trygg i området?” och följde upp denna med frågor om varför man känner på 
detta sätt.  
 
Majoriteten av våra respondenter svarade att de känner sig trygga dagtid i sitt bostadsområde. 
Generellt sett var uppfattningen att det är ett säkert och lugnt bostadsområde. Det blir därmed 
intressant att se vad de med en annan uppfattning hade att säga. En respondent förklarade att 
det skett ett personrån på deras gata för inte så länge sedan och att det under senare tid skett 
en del inbrottsförsök i området. Detta innebar för personen att man inte längre kände samma 
trygghet i sitt boende som tidigare. Detta var också fallet under dagtid, det var ingen skillnad 
på dag och kvällstid. Personen kände ett obehag av denna ökade brottslighet i bostadsområdet. 
Ytterligare en respondent svarade att man känner sig trygg i området, men att de 
inbrottsförsök som varit är något oroande. En tredje individ som kommenterade 
inbrottsförsöken var även hon oroad över en ökad kriminalitet, oron var dock inte så stark att 
hon undvek att röra sig i området på grund av detta. 
 
En aspekt av trygghetskänslan vi ställde frågor om var huruvida de boende undvek någon 
plats i sitt bostadsområde. Uppfattningarna om områdets trygghetskänsla var även på denna 
punkt ganska så enade bland respondenterna. Enade på så sätt att det var få platser i området 
man undvek. Vad som däremot framkom var att i områdets yttre gränser fanns platser som 
uppfattades som otillgängliga eller otrygga. Dessa platser var Hjälmarvägen som går från 
bostadsområdet ner mot ett industriområde, och en skogsdunge med en gångväg. Denna plats 
(Hjälmarvägen), eller vägsträcka, uppfattades som hårt trafikerad och otrevlig att gå längs 
med. Biltrafiken är intensiv på denna väg och detta uppfattades som en osäkerhet för 
hundägare och föräldrar. Vägens trafikintensiva karaktär innebar således en negativ bild i 
områdesuppfattningen. Den andra platsen som flera respondenter på något sätt undvek att 
besöka var en skogsdunge i planområdets södra hörn. Denna plats är ett mindre område med 
skog där det går en gångväg genom denna skogsdunge. Gångvägen går från 
detaljplaneområdet förbi några villor, genom skogsdungen och ut mot Örebro Universitet. 
Flera av respondenterna uppgav att de brukade använda denna gångväg när de antingen skulle 
besöka Örebro Universitet eller när de skulle ta sig till en busshållplats intill universitetet. 
Platsen uppfattades som otrygg av två kvinnliga respondenter och en tredje, manlig, 
respondent förklarade att han också upplevde platsen som otrygg på så sätt att han ofta 
väntade in sina vänner innan han passerade området.  
 
En tredje fråga på temat trygghet handlade om hur man relaterar till sina grannar och övriga 
boende i kvarteret. Här frågade vi om man känner igen sina grannar, om och på vilket sätt 
man hälsar och hur man uppfattar övriga omkringboende. Alla utom en svarande sade sig 
känna igen sina närmaste grannar (boende i huset/lägenheten intill). Svaren varierade något 
om hur grannskapsrelationen fungerade. Boende i områdets södra del, vilket består av 
studentbostäder, hävdade att kontakten var mer än att man sade hej när man möttes. Som 
grannar hade man en nära kontakt med varandra, vilket bland annat innebar att man stannade 
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och pratade, träffades och umgicks osv. Dock var uppfattningen bland dessa boende att de 
hade en sämre kontakt med dem som bor i villor. Undantaget var en hundägare som kände 
igen, och kort hälsade på andra hundägare. Av de respondenter som bor i villa i området hade 
alla utom en svarande hemmaboende barn. Detta återspeglades i deras svar på 
grannskapskontakter. Det vanligaste svaret på frågan om man känner igen sina grannar var att 
man känner igen de som bor i huset intill, och även de föräldrar till barnens vänner som bor i 
området. Dessa hälsade man på när man träffade dem utomhus och vanligt var att man 
umgicks som bekanta. Vad gäller igenkänningen och kontakten med boende i studentområdet 
var den sparsam. En respondent svarade att han kände igen och hälsade på några av de 
studenter som bor i hans närhet.  
 
Något som också visade sig vara en fråga om trygghet var vår fråga om trafiken i området. 
Svaren varierade här kraftigt. Vår frågeställning löd ”Hur upplever du trafiken i området?” 
och svaren på denna fråga blev väldigt varierande. Några boende tyckte trafiken var lugn och 
inte alls störande. Dessa var i huvudsak de som bodde i utkanten av kvarteret. Boende med en 
närhet till Hjälmarvägen tyckte att denna var hårt trafikerad och stördes som vi tidigare nämnt 
av detta. Villaboende i områdets mitt, eller centra, upplevde trafiken på ett annat sätt. Här är 
vägen dragen nära bostäderna (villor) och de intervjuade i dessa bostäder upprördes över 
trafiken på Tärnvägen. Vägen är infart till hela bostadsområdet och därmed, enligt de boende, 
vältrafikerad. Det framkom att detta innebar en oro eftersom det bor många familjer med små 
barn längs denna väg. Hastigheten på vägen ansågs även vara för hög av de boende intill 
vägen och detta var ett orosmoment som diskuterats bland grannar.  
 
Ålder och rörlighet 
 
Vi frågade de boende i området om de anser att bostadsområdet lämpar sig till att bo och leva 
i oberoende av ålder och vilka åldersgrupper som är bosatta där idag. Majoriteten av 
respondenterna svarade att bostadsområdet är lugnt och skönt och är passande för alla åldrar 
att bosätta där. En person svarade att det finns goda möjligheter att bo här även när man blir 
äldre. En del av de tillfrågade tycker att majoriteten av dem som bor i området idag är 
småbarnsfamiljer med föräldrar runt 40 år medan andra tycker det är en bra blandning mellan 
studenter och barnfamiljer. En student som svarade tyckte att det är trevligt att studenter 
integreras med andra typer av hushåll. 
 
En respondent ansåg dock att eftersom priserna på villorna är relativt höga så kanske inte 
precis alla har den ekonomiska möjligheten att bosätta sig i området. Samma person var även 
skeptisk till möjligheten för en pensionär att bo i området. 
 
Majoriteten av de tillfrågade var mycket nöjda med den fysiska utformningen i området 
vilken bidrar till ökad rörlighet, det ansågs även vara smidigt att ta sig fram både till fots och 
med cykel. Trottoarerna är i bra skick och det betraktas som en lyx att de förekommer på båda 
sidorna av körbanan. En respondent menade att trafiken i själva området är lugn vilket bidrar 
till att det känns lättare att ta sig fram medan en annan svarade att trafiken på Hjälmarvägen 
norr om bostadsområdet är så hårdtrafikerad att man drar sig för att korsa den. Även om det är 
lätt och smidigt att ta sig fram i området menar en respondent att det inte är så kul eftersom 
det inte så omväxlande. 
 
För att ta sig till och från bostadsområdet använder de flesta sig av personbilar. Dessa 
personer kan dock även använda sig av buss eller cykel beroende på vad målet är (t.ex. pub 
eller restaurang) och beroende av vilken årstid som är aktuell vid tidpunkten. Flera av de 



 

22 

tillfrågade anser att cykeln är ett snabbare och lättare alternativ än bussen. En av de tillfrågade 
menade även att gång- och cykelbanorna till och från området är bättre plogade på vintern än 
vad vägarna är.  
 
Bussen som avgår från flera hållplatser längs Vallgatan ca 500 meter väster om området 
ansågs av vissa vara för långt borta och känns besvärligt att ta sig dit medan en annan svarade 
att den upplever att hållplatserna ligger nära och är lättillgängliga. Nackdelen med 
stadsbussförbindelsen för den sistnämnda var att bussarna går för sällan på helgerna. En av de 
intervjuade använder sig ibland av länsbussarna som åker förbi på Hjälmarvägen. Eftersom 
hållplatsen ligger närmare bostaden blir det inte så långt att gå vilket gör att personen känner 
sig tryggare. 
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4 Analys av kommunens vision och boendes verklighet  
 
Som utgångspunkt för den politiska visionen använde vi oss av översiktsplanen för Örebro. I 
denna presenteras målen för hur Örebro skall utvecklas. De sociala faktorer som vi använt oss 
utav tas endast kort upp i översiktsplanen. De aspekter av social planering vi fokuserat på är 
följande: segregation, trygghet, tillgänglighet och mötesplatser.  

4.1 Den politiska visionen 
 
Översiktsplanen nämner att man skall verka för att ”Vi ska nå en allsidig social 
sammansättning i bostadsområden. Tendenser till segregation skall bekämpas” (Öp 1991:10). 
Det nämns inte vidare i översiktsplanen hur segregationen skall bekämpas. Detta kan 
förklaras med att man i översiktsplanens inledning inte vill göra för detaljerade beskrivningar 
då planen gäller en längre tidsperiod. Att motverka segregation, eller bekämpa den, blir därför 
något som ses som ett övergripande mål, utan att man lägger någon vikt på hur detta arbete 
bör gå till. Däremot kan man i översiktsplanen finna formuleringar och idéer som tyder på att 
man har detta mål i åtanke när man behandlar planeringsfrågor. Segregering kan som vi 
tidigare beskrivit vara av olika typ (ex ålders-, etnisk- och socioekonomisk segregering). En 
aspekt av detta är hur samhällets funktioner är fördelade. Detta har en effekt på hur den 
geografiska sammansättningen av socioekonomiska grupper utfaller. I översiktsplanen nämns 
att man ser fördelar med att blanda, eller integrera bostäder och arbetsområden. Det ses som 
en möjlighet att minska behovet av resande samtidigt som man motverkar att samhället delas 
upp funktionsmässigt. Här kan man anta att översiktsplanen med funktionsuppdelning menar 
uppdelningen mellan bostad och arbetsplats som varit vanlig. En annan fördel vi kan se med 
att integrera arbete och bostadsområden är att man skapar förutsättningar för en större 
variation av de boendes socioekonomiska grunder. Detta kan förklaras med hjälp av 
arbetsfördelningens påverkan på segregationen. Som vi tidigare nämnt bidrar den globala 
arbetsfördelningen och, i förlängningen, professionaliseringen av yrken till socioekonomisk 
segregation. Genom att skapa närhet till en varierad arbetsmarknad och erbjuda bostäder i 
detta område skulle man kunna motverka denna effekt. Ett problem med detta resonemang är 
att om arbetsmarknaden (eller som översiktsplanen säger: arbetsområdet) blir begränsad till en 
viss typ av arbete bidrar detta i sig till att den rumsliga koncentrationen av arbete ökar och 
således ökar segregationen.  
 
I genomgången av bostadsbebyggelse framhäver översiktsplanen att man skall sträva efter att 
alla individer skall ha tillgång till en bostad till ett rimligt pris. Detta kan ses som ett utslag av 
strävan efter att motverka en socioekonomisk segregation. Då det gäller fackhandeln i 
stadskärnan förklarar översiktsplanen att man bör ”…erbjuda butikslokaler till varierad 
hyresnivå” (Öp 1991:13). Anledningen till detta är att man vill garantera en allsidighet i 
utbudet av varor och tjänster. Här specificeras således att hyresnivåerna för fackhandeln bör 
finnas på varierande plan. En jämförelse med resonemangen kring bostadsutbudet visar på att 
man tydligare poängterar betydelsen av handel än betydelsen av bostäder. Det blir här ett 
konstaterande att man inte i samma nivå som för handeln vill reglera hur bostädernas hyra 
skall nivåbestämmas. Man poängterar, i kontrast till vad som sägs om näringslivets 
utveckling, att tillgång till arbete och bostäder måste gå hand i hand. Här kan vi således 
konstatera att målen för att motverka segregering inom bostadsbebyggelse inte ges samma 
fokus som målen för att skapa ett varierat näringsutbud.   
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I genomgången av hur befolkningsutvecklingen för framtiden ser ut säger översiktsplanen att 
antalet barnfamiljer kommer att öka samtidigt som andelen äldre individer också ökar. Detta 
borde således innebära att efterfrågan på både större och mindre bostäder ökar. Sammantaget 
med våra antaganden om ålderssegregering innebär detta att byggnation bör ske så att 
möjligheten till bostad för både större och mindre hushåll finns jämt fördelat över staden. 
Vidare anger översiktsplanen att målet för äldre individers boende är att dessa skall kunna bo 
kvar i sin bostadsmiljö så länge som möjligt. Barnfamiljer skall kunna erbjudas barnomsorg i 
sin närhet. Detta ger bilden av att man måste forma staden på så sätt att dessa hushåll blandas.  
 
Målen för trafikplanering som tas upp i översiktsplanen kan sammanfattas med att trafiken 
skall fokuseras på kollektivtrafik med minskad biltrafik som följd. Motiveringen till detta är 
baserat på miljöargument och säkerhetstänkande. Man anger också att de övergripande målen 
är att minimera transportbehov och de negativa ekologiska effekter trafiken har. För att 
minimera transportbehoven anger man som lösning att skapa en balanserad bebyggelse som 
innefattar både bostäder och arbetsplatser. Översiktsplanen anger också att en lösning på 
trafikproblemen är att ”Kollektivtrafiken utökas, samordnas och effektiveras” (Öp 1991:16). 
Cykelnätet skall också utökas för att minska belastningen på naturen. Denna presentation av 
trafikplaneringen fokuserar främst på ekologi och hur trafiken påverkar naturen. Man nämner 
kort att trafikplaneringen också har en trygghetsaspekt. Man säger att säkerhet och trygghet är 
viktiga delar i trafikplaneringen. Trots detta finns inga tydliga ställningstaganden för hur 
trafiken skall göras tryggare förutom att man fokuserar på en minskad trafikmängd. Vad som 
saknas är en plan för hur man hanterar övriga trygghetsfrågor i trafiken. Här kan man således 
konstatera att man är tydliga i målen för att minska biltrafiken men mer oklara i fråga om 
rörlighet och säkerhet för cyklister och gående. Det enda målet som presenteras för säker 
cykeltrafik är att man skall utforma cykelnätet ”…attraktivt så att cyklister ej väljer 
trafikfarliga gator” (Öp 1991:40). Målen med att bygga ut cykelnätet relateras också till 
användandet av dessa vägar. Det nämns att barn och äldre individer har en behållning av 
utbyggnaden när dessa skall ta sig till inom, genom och till områden. Detta antagande kan ses 
som ett försök att öka tillgängligheten för grupper som utnyttjar nätet på annat sätt än med 
cykel, till exempel med rullator eller barnvagn. Utbyggnaden och cykelnätet med tillhörande 
gångbanor är således ett steg mot att öka tillgängligheten för alla i staden. 
 
Ur en trygghetssynpunkt har vi i teoriavsnittet valt att använda oss av faktorer såsom fysisk 
utformning av levnadsmiljö (t.ex. placering av buskar, belysning osv.) och hur den sociala 
kontrollen påverkar upplevelsen av sin miljö. I översiktsplanen nämns att träd och buskar kan 
göra staden trevligare att leva i men man tar inte upp de trygghetsaspekter som vi anser vara 
relevanta i denna fråga. Trygghetsaspekten av stadens utformning är över lag undanskymd i 
översiktsplanen. Vi återfinner inte de resonemang vi för om trygghet och upplevelse av sin 
närmiljö som vi fokuserat på i vår teoretiska grund. Till exempel är målet att minska 
biltrafiken, göra cykelbanor mer attraktiva etc. I detta fall är trygghet något som handlar om 
trafiken, hur den upplevs och hur den fysiskt kan skapa osäkerhet. Vår tanke om trygghet 
innebär en vidare uppfattning än att bara begränsa sig till den fysiska miljön. Översiktsplanen 
ger bilden av att trygghet handlar om att inte kroppsligt skadas av trafiken. Vår uppfattning 
om trygghet innehåller detta men också uppfattningen om att trygghet är något man som 
individ upplever. Således kan ett fysiskt ”tryggt och säkert” område vara otryggt om man som 
individ känner en oro för att något kan hända. Detta tas inte upp i översiktsplanens 
trygghetsbeskrivning.  
 
Social kontroll och mötesplatser avverkas i översiktsplanen väldigt kortfattat. Man menar att 
bostadsbebyggelse bör ske så att ”…miljöns utformning skall leda till ökad kontakt och 
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gemenskap mellan individer och grupper.” (Öp 1991:6) Detta kommer vi att fokusera mer på 
senare när vi analyserar den faktiska utformningen av bostadsområdet. 
 

4.2 Visioner i detaljplanen 
 
Enligt detaljplanen skall området inrymma ungefär 200 bostäder i en blandad bostadsform. 
Förslagen är ”…villor, radhus, kedjehus, flerbostadshus (t ex studentbostäder) och 
specialbostäder” (Dp 1993:2). I detaljplanen finns inga förklaringar till blandningen av 
bostadstyper. Enligt översiktsplanen finns detta, som vi tidigare nämnt, angett som ett mål 
inom stadsplaneringen vilket innebär att man i detaljplanen har följt dessa målbeskrivningar. 
Detta är ett sätt att motverka segregering genom att erbjuda bostäder till människor med olika 
ekonomiska förutsättningar och som befinner sig i olika faser i livet. Här uppfyller således 
detaljplanen översiktsplanens mål om en blandad bebyggelse.  
 
Detaljplaneområdet är planerat för en blandad bebyggelse och därmed för en blandad 
befolkning. Bebyggelsen följer också översiktsplanens mål att bygga för en-personshushåll 
och för hushåll med barn. Däremot finns inget fokus på mindre bostäder för äldre individer 
som bor själva. Detta är något som översiktsplanen tar upp som ett mål med 
bostadsbyggandet. De små lägenheter som detaljplanen innehåller är ämnade för ungdomar 
och studenter. Blandningen av bostadstyper är i detaljplanen uppfylld, men målet att bygga 
för alla åldersgrupper har däremot fått stå tillbaka. En anledning till att man lagt fokus på 
ungdomsbostäder och studentbostäder kan vara närheten till universitetet. Är detta fallet så 
kan man i viss mån tala om en diskriminering av äldre i planeringen av området. En annan 
aspekt av diskriminering av äldre och individer med rörelsehinder är avståndet till 
kollektivtrafiken. Enligt översiktsplanen bör gångavståndet till närmsta busshållplats vara 
mindre än 400 meter. Enligt detaljplanen för kvarteret Svalsjön så finns närmsta busshållplats 
för lokaltrafik ungefär 500 meter väster om området. Det betyder att boende i östra delen av 
planområdet har en väsentligt längre sträcka än 400m att gå till hållplatsen. Det finns en 
busshållplats som ligger närmare bostadsområdet än 400 meter, detta är däremot inte en 
hållplats för lokaltrafiken utan för landsortstrafik. Dessa bussar passerar inte lika frekvent som 
stadsbussarna och erbjuder inte samma rörelsefrihet. Detta är ett tydligt exempel på det som 
Gleeson (2001) tar upp när han beskriver hur rörelsehindrade diskrimineras. Man förutsätter 
en ”normal” rörlighet hos brukare och accepterar att avståndet till busshållplatsen blir 
betydligt längre än förespråkat.  
 
Inom området är tillgängligheten och rörelsefriheten väl genomtänkt. Gång- och cykelbanor 
finns på båda sidor av lokalgatorna vilket vi ser som ett försök att underlätta rörlighet i 
området. I översiktsplanen anges att man bör sträva efter att skapa en god boendemiljö (Öp 
1991:10). En god boendemiljö är också en säker boendemiljö. Med tanke på att skapa en god 
och säker boendemiljö så är lösningen med en ”barriär” mot vägen i form av en trottoar mot 
varje hus en smidig lösning. Något avvikande i säkerhetsfrågan är ändå kraven i detaljplanen 
på att villorna i området placeras en meter från tomtgräns mot gatan. Detta är nära gatan och 
skulle kunna innebära problem för barnfamiljer med lekande barn. Lösningen med trottoarer 
på båda sidor av vägen gör att problemet inte blir lika påtagligt. Avgränsningen förstärks 
genom att man placerar träd längs med trottoar och gata.  
 
Översiktsplanens hantering av mötesplatser är inte helt klar, vad som anges i sektionen social 
grundsyn om människors kontakter är att ”…miljöns utformning skall leda till ökad kontakt 
och gemenskap mellan individer och grupper” (Öp 1991:6). Den fysiska miljöns utformning 
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för denna kontakt kan vara skapandet av till exempel parker, samlingslokaler, torg etc. I 
detaljplanen finns detta mål att utläsa tydligt i en punkt. Man anger att i områdets södra del 
skall lämnas utrymme för allmän plats där man föreslår friytor för allmän användning. Man 
föreslår att detta område kan användas för exempelvis bollspel (Dp 1993:3). I samma sektion 
av detaljplanen anges att det är nära till ett strövområde, detta ligger ca en kilometer söder om 
bostadsområdet och kallas Markaskogen. Detaljplanen har inga ytterligare uttalade 
mötesplatser. Eftersom översiktsplanen inte närmare anger några krav på mötesplatser inom 
bostadsområden så kan detaljplanen anses uppfylla målet med allmänna platser. Om man 
däremot ser till den sociala grundsynen och dess mål om ökad gemenskap så är detaljplanens 
hantering av detta mål marginellt. Den plats som anges i detaljplanen ligger i utkanten av 
området, och inga specifika användningsområden för platsen finns angivna. Platsens funktion 
som mötesplats, och därmed som plats för skapande av en social gemenskap, kan därför 
ifrågasättas.  
 

4.3 De boendes upplevelser 
 
I analysen av vårt material blir de boendes upplevelser av området viktiga att titta närmare på 
eftersom det är för dessa som planeringen faktiskt genomförs. Vår analys av de boendes 
upplevelser sker på två plan. Dels sker detta genom analys av deras uppfattning om området 
utifrån formuleringarna i översiktsplan och detaljplan. Nästa nivå i analysen blir att relatera de 
boendes upplevelser till de teoretiska utgångspunkter vi använder oss av (vilka vi presenterat i 
kapitel 2).  
 
Som tidigare nämnts anger översiktsplanen att tendenser till segregation skall bekämpas. Med 
segregation förutsätter vi här att man menar alla typer av segregation, etnisk, socioekonomisk, 
ålders och funktionssegregation etcetera. I våra intervjuer framkom att de boende i området 
tyckte att det fanns möjlighet att bo kvar i alla åldrar. När vi närmare frågade om personerna 
själva kunde tänka sig att bo kvar där de bodde nu, eller att flytta till en annan del av området 
så var de mer tveksamma. Boende i studentbostäder menade att man inte i framtiden kunde bo 
i samma typ av boende när man blev äldre, och en boende i villa kommenterade att huset 
skulle bli för stort att bo i när barnen flyttat ut. Därmed kan man fastslå att områdets 
bostadstyper är varierande, men med fokus på två åldersgrupper; ungdomar som oftast bor 
själva och barnfamiljer med små barn. Utbudet av bostäder för en äldre grupp är marginellt. 
En respondent i intervjun poängterade detta och sade sig vara förvånad över att det var så få 
äldre i området. Tanken med byggandet av ett varierat bostadsutbud faller därmed väl ut om 
man ser till variationen av de boendes ålder och situation. Bostadsområdet är ändå, sett ur ett 
segregationsperspektiv, alldeles för exkluderande av äldre individer för att sägas ”…nå en 
allsidig social sammansättning i bostadsområde[t]” (Öp 1991:10). 
 
Etnisk segregation sammankopplas ofta med socioekonomiska faktorer, därför har vi 
koncentrerat oss på att se hur planeringen hanterat denna variabel i fråga om bostadstyper. Vi 
förutsätter att skilda bostadstyper innebär en skillnad i boendekostnad. Exempelvis gör vi det 
inte så kontroversiella antagandet att en studentbostad är billigare att leva i än det är att köpa 
en villa. Det gör att området bör vara attraktivt för en varierande målgrupp och en 
socioekonomisk segregering undvikes. Om man ser till bostadsområdets relation till staden i 
stort kan området ses som socioekonomiskt blandat. Därmed är det inte att betrakta som 
segregerat när det gäller de socioekonomiska aspekterna. Om man däremot tittar närmare på 
området så finner man att uppdelningen internt blir tydlig. Villor är placerade i ett delområde 
och hyreslägenheter är koncentrerade till två områden. Det faller sig emellertid naturligt att 
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placera villor för sig, hyreslägenheter för sig, och radhus för sig, eftersom en annan fördelning 
antagligen inte skulle innebära några förändrade villkor för de boende. Det skulle också vara 
estetiskt problematiskt att blanda bostadstyper på ett än mer integrerande sätt. Områdets 
blandning av bostadstyper är därmed fördelaktig ur ett socioekonomiskt perspektiv.  
 
De boende upplevde uppdelningen på ett accepterande sätt. Man var införstådda i en 
åtskillnad mellan å ena sidan villaboende, å andra sidan studentboende. Boende i radhus 
ansågs tillhöra ”villaboendeområdet”. Detta var tydligt då de intervjuade svarade på frågor om 
säkerhet och trygghet. En upplevelse som delades av boende i villa var att ”studenterna kör 
för fort”, medan studenterna var medvetna om detta men ansåg att hastighetsbegränsningen 
(30 km/h) i många fall var onödig. Detta gav bilden av en social uppdelning mellan de olika 
grupper i området och detta bekräftades när vi frågade om hur man rörde sig i området och 
vilka man hälsade på.  
 
Biltrafiken är också en fråga som berör tillgängligheten till området. Av de vi intervjuade åkte 
flertalet bil till och från sitt bostadsområde. Målen för biltrafiken som formuleras i 
översiktsplanen anger att man skall minska på biltrafiken och utöka möjligheten att röra sig i 
staden med cykel. Även kollektivtrafiken nämns som alternativ till biltrafik. De boende väljer 
först och främst bil eller cykel, kollektivtrafiken är inte förstahandsvalet eftersom många 
ansåg att det var besvärligt att ta sig till busshållplatsen. En anledning till att kollektivtrafiken 
inte kan dras närmare området är antagligen att detta skulle innebära en ökad restid för 
resenärer som åker längre sträckor. Effektiviteten i kollektivtrafiken skulle eventuellt minska 
om sträckan lades om och därför antas att man accepterar det långa avståndet till 
busshållplatser. Även om man som boende i området uppfattade att avståndet till 
busshållplatser var långt ansåg man att det var enkelt att ta sig till och från området genom att 
använda cykelvägarna. Möjligheten att ta sig till centrum var för många viktig och enklast var 
då att använda sig av cykel. Tillgängligheten inom området ansågs av de boende vara bra. Det 
var enkelt att röra sig inom området, både till fots och på cykel. Den fysiska miljön ansågs 
utformad på ett bra sätt och skulle inte innebära några hinder för en rörelsehindrad individ att 
bosätta sig där. Inom området är den fysiska utformningen inte ett problem för en 
rörelsehindrad, avståndet till kollektivtrafik innebär däremot att rörelsehindrade kan 
exkluderas från området just på grund av detta avstånd. 
 
Trafiken anses i områdets mitt (längs med Måsvägen) som lugn, däremot anser de boende 
längs med Tärnvägen att trafiken är intensiv och något störande. I översiktsplanen anges att 
vägar skall dras på så sätt att man undviker onödig trafik i ett område. Enligt de boendes 
uppfattningar kan vi konstatera att detta upplevs som positivt (av de centralt boende) och 
detaljplanen följer här översiktsplanens visioner. Däremot är den intensivare trafiken på 
Tärnvägen ett problem ur trygghetssynpunkt. Trygghet är en viktig aspekt av boendet och om 
detta åsidosätts kan boendet uppfattas som av sämre kvalitet. Oron som upplevdes är således 
ett problem. Den fysiska utformningen av vägnätet skall enligt översiktsplanen också resultera 
i en god boendemiljö oavsett var bostaden är placerad. De boende i området anger att de över 
lag känner sig trygga att röra sig i området, med undantag för trafikens orosmoment. Vad som 
däremot är intressant är att den upplevda trygghetskänslan var något annorlunda när man 
också tog in aspekter av bostadsområdets omgivning.  
 
Närliggande områden som påverkade trygghetskänslan var dels gång och cykelbanan intill 
Hjälmarvägen och gångvägen i söder som går mot Örebro Universitet. Vid Hjälmarvägen var 
trafiken orsaken till oro på så sätt att vägen var svår att korsa samt att trafiken störde när man 
gick längs gång och cykelbanan. Den andra platsen som uppgavs var däremot otrygg på ett 
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annat sätt. Platsen omges av träd och buskar och uppfattades som en otrevlig plats där rädsla 
uppstod. Denna fungerade också som en mötesplats på grund av denna rädsla då vissa av våra 
intervjuade möttes här när man skulle passera under kvällstid.  
 
Målen som formuleras i översiktsplanen om en social integration eller ökad social samvaro 
kan ses som uppfyllda i området då kontakten mellan de boende är påtaglig. Däremot 
behandlar detaljplanen inte uttryckligen detta mål genom utformningen av området. Den plats 
som detaljplanen anger såsom en mötesplats (naturområdet i den sydvästra delen) fungerar 
inte som en sådan för de boende. Däremot har de specifika bostadstyperna resulterat i att 
människor umgås med sina grannar då de oftast är i samma situation i livet. Umgänget med 
grannar ökar också trygghetskänslan och därmed stärks upplevelsen av området som en säker 
bostadsplats.  
 
De boende upplever att det saknas en planerad mötesplats i området och att det är relativt 
långt till omkringliggande mötesplatser. Däremot används de privata gårdarna i området som 
platser där man träffar sina grannar och umgås. Detta är inget som detaljplanen anger men är 
istället resultatet av byggnationen som genomförts. I det södra området där studentbostäderna 
är placerade är utformningen av bostadshusen så att en innegård bildas. Detta är inte heller 
specificerat i detaljplanen men angivelserna i detaljplanen ger upphov till en sådan 
konstruktion. Därmed kan man säga att detaljplanens utformning indirekt bidrar till denna typ 
av samlingsplats, och således även till den sociala samvaro som där uppstår. En liknande 
konstruktion finns i områdets västra del. Detta område är i detaljplanen angivet för 
radhusbebyggelse. Här har man också skapat en mindre lokal mötesplats för de boende i 
radhusen då denna används som lekplats.  
 
Som kompensation för frånvaron av mötesplatser inom bostadsområdet anges i detaljplanen 
markaspåret som en friyta för de boende att använda. Denna används och uppskattas av de 
boende. Något som detaljplanen däremot inte uttryckligen tar upp såsom en mötesplats men 
som framkommit i intervjuerna av de boende är den funktion Örebro Universitet har. 
Universitetsområdet fungerade enligt flera respondenter som en mötesplats. Det är intressant 
att nämna att det inte bara var studenter som använde denna plats som mötesplats, även andra, 
icke-studenter, menade att universitetet var en plats man tog sig till.  
 

4.4 Generell linje i detaljplaneringen 
 
Detaljplanerna3 vi har valt att studera har i princip samma innehåll, men varierar en del. En 
generell linje för dessa planer var emellertid att de alla mer eller i mindre utsträckning tar 
mångfalden och variationen i beaktande när planeringen genomförts. Det vill säga när ett 
område med nybyggnation eller ombyggnation planeras tas befolkningens ålder och 
hushållsstorlek i beaktande. Bostäder som byggs i områdena är av olika typer och storlekar 
vilket gör att de är anpassade till alla åldrar så att man även kan bo kvar när man blir äldre. 
Områdena och stor del av bostäderna anpassas även för handikappade. Enligt plan- och 
bygglagen (Kap 3 § 7) från 1987 skall bostäder i 2 vånings hus, eller högre, vara fullt 
tillgängliga för rörelsehindrade. I ett av områdena vi har studerat har man valt att genomföra 
en ombyggnad av flerbostadshus (Rosta) men utan att göra dessa tillgängliga för 
rörelsehindrade. Kommunen kan bevilja undantag vid ombyggnation om ”…området får 

                                                 
3 Dessa är: (1) Olaus Petri 3:134, 3:150 m fl samt kv Krubban, (2) Lindhult, (3) Fåraherden, (4) Kv Bottenhavet 
och (5) Kv Svalsjön 
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långsiktigt godtagbara egenskaper ur tillgänglighetssynpunkt” (Detaljplan för del av Rosta 
1991:1). Det är kommunens uppgift att avgöra vad som anses som en godtagbar egenskap. I 
detta fall är planen acceptabel på grund av att man på lång sikt planerar att 50 % av Rosta 
hemområdets bostäder kommer att göras tillgängliga för rörelsehindrade.  
 
Frågan om tillgång till friytor tas även upp i alla detaljplaner. Planerna redogör för friytor i 
varje område, avstånden till dessa och vilken typ av yta det är, det vill säga exempelvis 
skogsområde, sporthall, bollplan och golfplan. Friytorna kan fungera som mötesplatser för de 
boende i området vilket är viktigt sett ur den sociala synvinkeln. 
 
Bra eller mycket bra kollektivtrafik är redan förekommande i alla detaljplansområdena. En del 
har redan flera busslinjer som går förbi eller igenom området medan andra har en och vill 
därför, i samband med byggnation, utöka kollektivtrafiken. Avståndet till närmaste 
busshållplats i samtliga planer kommer inte att överstiga den rekommenderade vägsträckan på 
maximalt 400 meter som översiktsplanen för Örebro kommun har lagt fram som ett mål (Öp 
1991:38). Vägtrafiken har ökat kraftigt vilket bidrar till miljöförstöring. Därför blev ett av det 
viktigaste målet på 1990-talet att bryta denna trend och börja vara mer mån om naturen.(Öp 
1991:16) Vi antar att detta är en stor orsak till att gång- och cykelbanorna vid planerandet av 
detaljplanerna var av stor vikt. Gång- och cykelbanorna skall vara säkra och tillgängliga för 
alla vilket då kan leda till att de blir ett eventuellt alternativ till bilen. 
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5 Resultat 
 
De visioner om social planering som finns representerade i översiktsplanen för Örebro 
kommun anges kortfattat såsom en redogörelse för en ”social grundsyn”. Denna grundsyn 
innebär att alla har rätt att påverka sin omgivning i lika grad, att man har rätt till en bostad, till 
ett jobb och social omsorg. Vidare anges att miljöns utformning skall bidra till att öka 
kontakten mellan olika samhällsgrupper och individer. I översiktsplanens fortsatta delar där 
man presenterar hur exempelvis bostäder, vägar och naturområden skall utformas finns det 
inte uttryckligen några sociala hänsyn med i skriften. Antagandet vi gör är att man därför 
alltid har utgått från de grundläggande sociala synsätt som angetts när man behandlar de olika 
aspekter som tas upp i översiktsplanen.  
 
Översiktsplanen är väldigt kortfattad när det gäller hanteringen av denna sociala grundsyn i de 
olika sektionerna av planen. När man exempelvis behandlar bostadsbyggande så återspeglas 
den sociala grundsynen endast i formuleringen om att bygga för att motverka segregation och 
för att anpassa bostäderna efter åldersgrupper. Därmed anges målet för hur 
bostadsbebyggelsen skall utformas för att nå de önskvärda sociala förhållandena i samhället 
utifrån ett åldersperspektiv. De socioekonomiska och etniska aspekterna av segregering tas 
inte specifikt upp i översiktsplanen. Dessa sammanfattar man i formuleringen om att ”alla 
människor” (Öp 1991:10) skall ha tillgång till en god boendemiljö oberoende av var man bor. 
Översiktsplanens mål för bostadsbebyggelse anges med hänvisning till den demografiska 
utvecklingen i staden. Antagandet görs i översiktsplanen att andelen äldre pensionärer 
kommer att öka. Andelen yngre individer antas också öka. Därför är målet att bygga bostäder 
passande dessa grupper.  
 
Det finns ingen tydlig koppling till översiktsplanens mål för bebyggelsen men utifrån 
översiktsplanens visioner om ett bostadsområdet passande för alla innebär blandad 
bostadsbebyggelse att man haft dessa mål i åtanke. Den blandade bebyggelsen innebär att 
området erbjuder människor med olika ekonomiska förutsättningar, olika 
hushållssammansättningar och olika ålder att bosätta sig i området. Därmed kan detaljplanen 
sägas behandla de visioner om segregering och tillgänglighet till boende som översiktsplanen 
anger.   
 
Området har byggts med villor vilka i huvudsak bebos av barnfamiljer, och flerbostadshus för 
ungdomsboende. I detaljplanen finns ingen antydning till fokus på boende för äldre. De 
intervjuade svarade nästan samstämmigt att man däremot kan bo kvar i området i alla åldrar. 
När vi riktade frågan till de svarande personligen och frågade om de själva kunde tänka sig att 
bo i området under skiftande åldrar så var svaret mer tvekande. Bostäder för äldre individer är 
därmed något som saknades i området för att det skulle uppfylla översiktsplanens mål om ett 
boende med blandade åldrar fullt ut.  
 
Såsom vi tagit upp och behandlat trygghet och rädsla i vårt teoriavsnitt, och som forskning har 
visat vara av vikt för upplevelsen av ett område, behandlar översiktsplanen endast en del av 
denna upplevelse. Detta innebär att man fokuserat på den direkta risken att fysiskt skadas i 
trafiken. Som vi tagit upp så innebär upplevelsen av trygghet också en annan dimension. Den 
betydelse som den fysiska utformningen har för individens upplevelse av otrygghet som 
exempelvis hot om våld behandlas inte i översiktsplanen. Därmed är trygghetsperspektivet i 
översiktsplanen endast sett ur en synvinkel och inga mål finns formulerade för att skapa en 
upplevd trygghet såsom vi behandlat trygghet.  
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Trafiknätets utformning uppfyller målen om att leda trafik runt bostadsområdet. I området är 
lokalgatorna hastighetsbegränsade till 30km/h. Detta innebär alltså att man utefter 
översiktsplanens mål om en säkrare och mer trivsam trafikmiljö anpassat gatorna efter denna 
vision. Gång- och cykelnätet i området representerar översiktsplanens vision om minskad 
biltrafik genom de dellösningar som översiktsplanen anger. Dessa är bland annat 
kollektivtrafikens och cykelnätets utbyggnad. På en punkt där detaljplanens trafikplanering 
inte stämmer överens med översiktsplanens visioner är hanteringen av kollektivtrafik. Målet 
att avståndet till närmaste busshållplats bör vara under 400 meter uppfylles ej. 
Översiktsplanen tar inte upp tillgänglighet för rörelsehindrade såsom vi behandlat detta i 
kapitel 2.1. Detaljplanen uttrycker heller inte några specifika hänsynstaganden till detta. 
Däremot kan översiktsplanen sägas innehålla målet att rörelsehindrade skall kunna använda 
området utan hinder med tanke på målet med bostäder för alla.  
 
De boende upplevde att området kändes tryggt och säkert i de flesta fall. Det fanns tre 
exempel på platser som upplevdes som otrygga. Upplevelsen av dessa platser var relaterade 
till trafik och rädsla för angrepp. På de platser där man upplevde en otrygghet på grund av 
trafiken i området har således översiktsplanens visioner om en trygg och säker trafikmiljö inte 
helt kunnat realiseras. Även om hastighetsbegränsningen är satt till 30km/h så överskrids 
denna gräns frekvent enligt de svarande. De möjligheter som finns att skapa en säkrare 
trafikmiljö har inte till fullo tillgodosetts eftersom ytterligare hastighetsdämpande åtgärder 
kan genomföras. Detta nämns också av de svarande med exempel som farthinder i form av 
”vägbulor”.  
 
Den plats där otrygghet upplevdes på grund av rädsla för andra individers illgärningar finns 
mycket träd i omgivningen. Gånggenomfarten där denna rädsla upplevdes är belyst men detta 
hade ingen påverkan på trygghetskänslan. Här kan vi konstatera att den upplevelse som dessa 
svarande hade stämmer med våra antaganden om den upplevda miljön i fråga om 
trygghetskänsla. Översiktsplanen har inte direkt angett några visioner eller mål för hur denna 
typ av trygghetsaspekt skall behandlas i planeringen och här kan man se att översiktsplanen 
bör kompletteras.  
 
En annan aspekt av trygghetskänslan är hur man relaterar till sin omgivning. Detta undersökte 
vi genom att titta på hur grannskapskänslan var i området. Den ökade kontakt mellan 
människor som översiktsplanen har som mål kan på ett sätt mätas genom att se hur de boende 
i området känner igen varandra. Våra intervjuer visar att boende i området känner igen sina 
grannar väl och att de umgås med dessa. Genom att man känner igen sina grannar så kan detta 
leda till att trygghetskänslan i området ökar. Det visade sig däremot i intervjuerna att 
igenkänningsfaktorn mellan de olika bostadstyperna var lägre än inom en specifik bostadstyp. 
Denna igenkänningsfaktor som påverkar tryggheten skulle kunna ökas genom placering av en 
allmän mötesplats i områdets mitt, något som också föreslogs av en respondent. En orsak till 
denna uppdelning av vilka individer (kopplat till boendetyp) man känner igen kan vara den 
fysiska placeringen av bostadstyperna. Villaboendet är grovt sett placerat i den norra delen av 
området och studentboendet i den södra. Av detta följer också att områdets möjligheter att 
skapa kontakter mellan människor och grupper blir begränsade. 
 
I och med att den sociala grundsynen anger att målen för stadens utveckling skall vara att 
möjliggöra kontakter mellan människor och grupper bör detta också ses i visionerna för hur 
människor skall mötas. Översiktsplanen anger att friytor främst används av ungdomar och 
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äldre. Skapandet av en miljö för möten blir slutligen en uppgift för tjänstemännen som utför 
detaljplanearbetet att lösa.  
 
De visioner om friytor som presenteras i översiktsplanen uppfylls till viss del i detaljplanen. 
Det finns ett område i detaljplanen som är angett som friyta i områdets södra del. I 
detaljplanen finns angivit att marken kan användas för bollspel. Idag finns på platsen en 
lekplats för småbarn. Den funktion som denna friyta innebär som mötesplats blir därmed 
något begränsad på grund av att platsen endast tilltalar en viss typ av individer. 
 
De boende i området ansåg mötesplatser som viktiga. Vad som framkom var att den 
mötesplats som finns angiven i detaljplanen inte fungerade som en plats för alla. De önskemål 
om mötesplatser som framkom i intervjuerna var friytor/platser för i huvudsak ungdomar 
(studenter) och barnfamiljer. Det som nämndes som platser för ungdomar var exempel såsom 
grillplats och samlingslokal. Från barnfamiljernas sida framkom att de önskade en mer 
centrerad plats för barnen, och möjlighet för något äldre barn att utnyttja denna. Exempel på 
denna typ av friyta var bollplan och lekplats. Den existerande lekparken i områdets södra del 
ansågs av några svarande ligga för långt bort för att låta små barn besöka den själva. Istället 
för att använda de planerade friytor/mötesplatser nämnda i detaljplanen användes bakgårdar 
som lekplats av barn, och innergårdar som mötesplats för ungdomar. De positiva sociala 
grannskapseffekter av mötesplatser som vi tidigare behandlat uteblir därigenom.  
 
Översiktsplanens visioner 
De visioner som översiktsplanen anger angående de sociala aspekterna av stadsplaneringen 
finns representerade i den sociala grundsyn som presenteras. Detta skall genomsyra all 
stadsplanering och består av: bekämpa segregation, ett tryggt och bra boende för alla, en säker 
miljö att leva i och en ökad kontakt mellan olika samhälleliga grupper. 
 
Detaljplanens förverkligande 
Utformningen av detaljplanen förverkligar dessa visioner på ett inte helt tillfredställande sätt. 
Det finns brister i motverkandet av åldersegregation, ökad kontakt mellan grupper genom 
mötesplatser och till viss mån i säkerhets och trygghetstänkandet. Man lyckas däremot skapa 
ett bostadsområde där olika socioekonomiska grupper kan bo, rörelsehindrade inte exkluderas 
på grund av tillgänglighet till bostad och olika åldergrupper (exklusive äldre) kan bo.  
 
Boendes upplevelser 
De boendes upplevelser av sitt bostadsområde kan jämföras med planeringens visioner och 
sammanfattas på följande vis. Visionerna om ett blandat boende upplevs av de boende som 
positivt och området kan på flera punkter betraktas som integrerat. Däremot har 
åldersaspekten på bostadsbebyggelsen inte fullt ut tagits tillvara i planeringen. Den sociala 
kontakten mellan olika grupper i området är något begränsad medan kontakten inom 
grupperna (baserat på bostadstyp) är god. Ett alternativ och något som de boende poängterat 
vore att en allmän mötesplats planerats till områdets mitt. Detta skulle kunna öka kontakten 
mellan de olika grupperna i området och därigenom uppfylla visionen om ett integrerat 
bostadsområde. De boendes upplevelser av det sociala livet är positiva även om den fysiska 
utformningen av platsen inte till fullo uppnår de sociala mål som översiktsplanen angett. 



 

33 

Referenser 
 
Andersson, Birgitta. (2002). ”Rädslans rum” s. 109-116 i Katarina Schough (red.) Svensk 
kulturgeografi och feminism - rötter och rörelser i en rumslig disciplin. Karlstad: Karlstad 
Universitet. 
 
Balakrishnan, T.R, Maxim, Paul & Jurdi, Rozzet (2005) Residential Segregation and Socio-
economic Integration of Visible minorities in Canada. Migration Letters, Vol. 2, Nr. 2, s 126 
– 144 
 
Blanchard, Troy, Cossman, Jeralynn & Levin, Martin (2004) Multiple meanings of minority 
concentration: Incorporating contextual explanations into the analysis of individual-level U.S. 
black mortality outcomes. Population Research and Policy Review, Vol. 23, s 309 – 326 
 
Bryman, Alan (2004) Social Research Methods. Oxford: Oxford University press 
 
Christoferson, Inger. (2000). ”Kommunal samhällsplanering” s. 358-380 i Sune Berger (red.) 
Det nya samhällets geografi. Uppsala: Uppsala Publishing House AB. 
 
Didón, Lars Uno, Magnusson, Lars, Millgård, Olle, Molander, Stefan. (1987). Plan- och 
bygglagen – en kommentar. Stockholm: Nordstedts förlag AB. 
 
Gilroy, Rose (1999) ”Planning to grow old” s. 60-73 i Clara Greed (edt) Social Town 
Planning. London: Routhledge 
 
Gleeson, Brendan (2001) Disability and the Open City. Urban Studies, Vol. 38, Nr. 5, s 251 – 
265 
 
Greed, Clara (1999) “Introducing social town planning” s. 3-14 i Clara Greed (edt) Social 
Town Planning. London: Routhledge 
 
Imrie, Rob (2001) Barriered and Bounded Places and the Spatialities of Disability. Urban 
Studies, Vol. 38, Nr. 2, s 231 – 237 
 
Khakee, Abdul. (2000). Samhällsplanering. Lund: Studentlitteratur. 
 
Knox, Paul & Pinch, Steven (2000) Urban social geography : an introduction. Harlow: 
Prentice hall 
 
Koskela, Hille. (1996). ”Rädsla och kontroll i ett könsbundet stadsrum” s. 71-80 i Nordisk 
samhällsgeografisk tidskrift. April nr 22. Uppsala: Nordisk samhällsgeografisk tidskrift. 
 
Lidskog, Rolf, Johansson, Björn & Lekare, Kerstin. (2001). ”Våldet och tryggheten i staden” 
s. 53-82 i Ingemar Elander (red.) Den motsägelsefulla staden – vardagsliv och urbana 
regimer. Lund: Studentlitteratur. 
 
Malmberg, Torsten. (1996). ”Integrering av invandrare genom fysisk planering” s. 124-129 i 
Kerstin Bohm, Abdul Khakee (red.) Rapport 1996:1. Etnicitet, segregation och kommunal 
planering. Stockholm: Nordplan. 



 

34 

 
Molina, Irene. (2000). ”Den delade staden” s. 132-151 i Det nya samhällets geografi. Sune 
Berger (red.) Uppsala: Uppsala Publishing House AB. 
 
Palander, Camilla (2006) Områdesbaserad politik för minskad segregation – En studie av den 
svenska storstadspolitiken. Uppsala: Uppsala Universitet 
 
Rubenson, Stefan. (2002). Miljöbalken – den nya miljörätten (3:e upplagan). Stockholm: 
Norstedts Juridik. 
 
Voas, David & Williamsson, Paul (2000) The scale of dissimilarity: concepts, measurements 
and an application to socio-economic variation across England and Wales. Transactions of the 
Institute of Brittish Gegoraphers, Vol. 25, s 465 – 481. Blackwell publishing 
 
Örebro kommun (1992): Detaljplan för Bottenhavet m.m. i Almby församling. Örebro: 
Stadsbyggnadskontoret 
 
Örebro kommun (1990): Detaljplan för Fåraherden m fl  i Nikolai församling. Örebro: 
Stadsbyggnadskontoret 
 
Örebro kommun (1990): Detaljplan för Lindhult i Nikolai församling. Örebro: 
Stadsbyggnadskontoret 
 
Örebro kommun (1995): Detaljplan för Olaus Petri 3:134, 3:150 m fl samt Kv Krubban i 
Olaus Petri församling. Örebro: Stadsbyggnadskontoret 
 
Örebro kommun (1991): Detaljplan för Rosta Stjärnhusområde i Längbro församling. 
Örebro: Stadsbyggnadskontoret 
 
Örebro kommun (1993): Detaljplan för kv Svalsjön i Almby församling. Örebro: 
Stadsbyggnadskontoret 
 
Örebro kommun (1991): Översiktsplan för Örebro kommun. Örebro: Stadsbyggnadskontoret 
 
 
Muntliga källor 
Intervjuer med 11 boende i kvarteret Svalsjön 4-5 maj. Grundmaterial lämnas på begäran av 
författarna. 
 
 
Internetkällor 
Örebro kommuns sökbara kartor. http://mapweb.orebro.se/  19 maj -06 
Nationalencyklopedin på Internet (Ne-Internet) http://www.ne.se/ 19 april – 06 
 



 

35 

Bilaga 1 – Kartor 
 

 
Källor: Örebro stadsbyggnad. Montage: Författarna 
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Bilaga 2 – Intervjumall 
 
1. Finns det något naturligt ställe som fungerar som mötesplats för dig? 
 1a. Vilka använder platsen? 
 1b. Använder du platsen? 
 
2. Vilken typ av mötesplats skulle du uppskatta? 
 
3. Besöker du övriga delar av området? 
 Vilka? 
  
4. Finns det någon plats i närliggande omgivning som fungerar som en mötesplats för dig? 
 
5. Känner du igen dina grannar? 
 Stannar man och pratar? 
 
6. Finns det delar av området du helst undviker under kvällar och nätter? 
 6a. Vilka är dessa? 
 
7. Känner du dig trygg när du rör dig i området? 
 7a. Varför? 
 7b. Är det någon skillnad beroende på tid på dygnet? 
 
8. Uppfattar du det som att området är anpassat för alla åldersgrupper? 
 8a. Varför, varför inte? 
 
9. Hur tycker du det är att röra sig till fots i området? 
 
10. Är det något ställe som är otillgängligt eller svårare att ta sig till på grund av den fysiska 
utformingen? Vilket? 
 (Ex för barnvagnar, rullatorer, cykel, till och från hemmet) 
 10a. Varför/på vilket sätt är det otillgängligt/svårt att ta sig till? 
 
11. Tycker du att det är smidigt att ta sig till och från bostadsområdet med buss? 
 
12. Hur upplever du trafiken i området? (intensiv, lugn, störande, etc) 
 
13. Finns det något du vill tillägga, positivt eller negativt, som du upplever med den fysiska 
utformningen av ditt bostadsområde? 
 
 
 


