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1. Inledning  
I stort sett alla människor är någon gång varje dag fotgängare eller gångtrafikant. Även då vi utnyttjar 

andra trafikslag som bil, cykel eller buss måste alla på något sätt ta sig till detta transportmedel och 

då går vi ofta. Att gå som transportmedel är även vanligt, i figur 1 presenteras statistik över andel 

huvudresor eller färdsätt uppdelat på kön. I diagrammet syns att det näst vanligaste transportsättet 

är att gå till fots och att det är vanligare bland kvinnor än bland män.  

 

                    Figur 1, Andel huvudresor eller färdsätt uppdelat på kön. Källa: Sika (2007) 

Vidare är att gå är ett socialt jämställt färdmedel då det är tillgängligt för en majoritet av 

befolkningen. Genom att röra på oss kan också den psykiska och fysiska hälsan främjas då rörelse 

bland annat minskar stress, stärker hjärt- och kärlsystemet och minskar risken för fetma.1 Att gå är 

den mest grundläggande formen av transport och kanske även den mest miljövänliga. Trots detta 

finns relativt lite forskning kring vårt beteende som gångtrafikanter och det saknas ofta statisktik som 

mäter enbart gångtrafik och förändringar av denna.2 En anledning till att fotgängarna är lite av ett 

bortglömt område inom planeringen kan vara att de ofta tas för givet.  Historiskt sett har det inte 

heller varit så mycket problem kring denna trafikantgrupp, det är ju inte så många som krockar eller 

går av vägen! Dessutom finns ingen lobbande organisation kring fotgängarna som gör sin röst hörd 

och kräver förändringar.  

Samtidigt förmedlas i bland annat media bilder om farliga områden, områden där människor inte 

gärna är ute och går på kvällarna eller andra områden där människor gärna vistas utomhus. Trygghet 

är något som ofta undersöks i olika områden och resultaten av dessa konstaterar att den upplevda 

tryggheten inte alltid överensstämmer med det faktiska antalet brott i ett område.3 Kan det däremot 

                                                             
1 Southworth, Michael (2005) 
2 Weinsten Agrawal et al (2007) 
3 Malm, Evald, et al (2005) s. 27 
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vara så att det finns ett mönster i hur fotgängarna omnämns under planeringen av ett område och 

hur ett område upplevs av fotgängarna idag?  

Fotgängarnas roll i planeringen och förändringar av denna över tid är intressant att undersöka då jag 

sökt efter men inte funnit några tidigare studier vilka studerat planeringen med detta perspektiv. Då 

de planeringsideal som styr utformningen och inriktningen på hur vi planerar mer eller mindre är 

internationella kan studier av detta slag även vara intressanta för andra platser och länder. Vidare är 

de flesta av oss någon gång fotgängare därför kan det vara intressant ur ett allmänt intresse att 

klargöra hur synen på fotgängare förändrats och hur detta påverkar oss idag.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att ur ett kulturgeografiskt perspektiv förstå och förklara fotgängarnas roll i 

planeringen av bostadsområden i tätort, vidare hur detta har utvecklats och förändrats över tid. 

Dessutom ämnar uppsatsen undersöka om det finns effekter av olika tiders planering, med dess 

respektive syn på fotgängarna, för dagens fotgängare. Med andra ord, vad har fotgängarnas roll i 

planeringen för betydelse för dagens fotgängare? För att kunna svara på detta har ett par 

frågeställningar utvecklats vilka styr de ämnesområden inom vilka uppsatsen fokuserar på.   

� Hur är områden från olika tidsepoker planerade ur en fotgängares perspektiv? 

� Har hänsyn tagits till fotgängarnas behov vid planeringen? Har detta förändrats under de 

senaste 40 åren och i sådana fall hur? 

� Vad har de övergripande planeringsidealen för effekter för fotgängarna? 

1.3 Disposition 

Uppsatsen börjar med en kortare genomgång av relevant övergripande teori kring planering. 

Därefter följer de teoretiska utgångspunkterna vilka hjälper till att förstå det perspektiv som används 

i uppsatsen. Vidare följer en metoddel där uppsatsens avgränsningar samt de metoder som används 

för de egna undersökningarna presenteras och diskuteras. Uppsatsens empiridel utgörs av en kortare 

bakgrund men där tyngdpunkten ligger på de egna undersökningarna vilka senare analyseras och 

diskuteras. Vidare avslutas uppsatsen med en sammanfattning.  

2. Planeringsteori 

 

2.1 Modernism och postmodernism inom planeringen 

Under slutet av 1800-talet präglades städerna av de nackdelar industrialismen förde med sig, det 

rådde en urban kris, sociala konflikter och misär. Ur detta växte den modernistiska planeringen fram, 

denna skulle genom detaljerade planer skydda människan från de eländiga städerna. Den då gällande 

synen på människan var att hon var anpassningsbar och med rätt förutsättningar kunde hon räddas 

från den rådande misären. De tidiga modernisterna, exempelvis Ebenezer Howard, Frank Lloyd 

Wright och Le Corbusier, satte en stor tilltro till det rationella tänkandet och nya radikala metoder 

och tekniker i syfte att lösa de problem som fanns i städerna. Genom att utarbeta detaljerade planer 

för att förändra det urbana rummet kunde de ideala städerna, där ekonomisk och social ordning 

skulle råda, växa fram. Planeringen skulle vara rationell och rättvis och de tidiga modernisterna insåg 
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att detta endast kunde ske om planerna innehöll politiska och ekonomiska program vilka behandlade 

fördelningen av välstånd och makt. 4  

Vidare karaktäriseras modernismen av att planerare strävade efter att skapa skäl för att fortsätta den 

kapitalistiska urbaniseringen, att förse beslutfattande med teknisk snarare än politisk rationalitet, 

skapa koordinerade och funktionella urbana former vilka organiserades runt kollektiva mål och 

användandet av ekonomisk tillväxt för att skapa ett medelklassamhälle. Modernismen svarade på 

den utveckling som skedde i städerna med en hög urbanisering, svält och fattigdom och de 

storskaliga industrier som fanns och fokuserade därför på den byggda miljön, överbefolkningen och 

den allmänna hälsan. I och med den rationella övertygelsen skulle arbetarklassens hälsa och välstånd 

förbättras genom en mer hälsosam bebyggelsemiljö. Detta komplexa samband mellan kunskap, 

samhälle, kapitalism och skapandet av en medelklass är kännetecknande för modernismen.5 

Howard skapade ”the Garden City” vilket var en plan som innehöll decentralisering och socialism. 

The Garden City innebar att nya städer skulle skapas på den orörda landsbygden vilket ämnade locka 

människor från de överbefolkade städerna och den, enligt Howard, skadliga koncentreringen av makt 

och välfärd. För Howard var samverkan mellan människor grundläggande medan ledordet för Wright 

var individualism. Wrights planeringsideal ”Broadacres” tog decentraliseringen ett steg längre än 

Howard, i Broadacres fanns inga stora städer utan samhällets centrum skulle bestå av tusentals 

bondgårdar där alla hade rätt till så mycket mark denne behövde. Ett nätverk av supermotorvägar 

skulle länka samman det utspridda samhället. Tvärtemot var Le Corbusiers stadsideal, ”The Radiant 

city”. För Le Corbusier var industrialiseringen synonymt med stora och täta städer, dåtidens städer 

var inte täta nog utan Le Corbusier, som utgick från kapitalismen, ville bygga skyskrapor där många 

människor rymdes. Dessa skyskrapor i glas och stål skulle resa sig ur parker och motorvägar och 

utgöra den moderna staden.6 De planer som skapades av Howard, Wright och Le Corbusier, 

grundades på en tro att de nya teknologierna kunde lösa de problem som fanns. Planerna 

förverkligades aldrig utan förblev utopier, dessa har dock varit tongivande för planeringen under 

större delen av 1900-talet.7  

Den postmodernistiska planeringen grundas i den kritik som riktades mot modernismen. Kritiken 

handlar bland annat om modernisternas syn på verkligheten som kontrollerbar och att världen är 

formbar, att sociala problem kan överkommas och att mänskligheten är befriad från nöd. Det 

utanförskap som följer av detta och som anses vara en del av moderniseringen avvisades ständigt av 

dess förespråkare, de ansåg att planerarnas roll i det hela var att praktiskt förstå och kunskapen 

skulle ligga till grund för hur investerare, hushåll och regering handlade. Detta ledde till att de 

modernistiska planerarna tillämpade både europeisk rationalism och amerikansk pragmatism. Det är 

just det rationella tänkandet och de positivistiska, kvantitativa metoder där människor förväntades 

handla enligt samma förutsägbara mönster som modernismen kritiseras för. Att olika grupper eller 

individer kan ha olika behov är inte något som känns igen vilket leder till en uteslutning av dem som 

                                                             
4 Fishman, Robert.(1977) s. 21f 
5 Beauregard, Robert A (1989) 
6 Fishman, Robert (1977). s.24f 
7 Ibid. s. 25 
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inte passar in i dessa modeller.8 Vidare har kritik riktats mot att modernismen varit för statisk och 

inte tagit hänsyn till att verkligheten är föränderlig.9   

Vidare kännetecknades postmodernismen under 1970-talet av en förutom fysisk och ekonomisk 

planering även av en socialt inriktad planering. Med ett perspektiv att kunna arbeta med att lösa 

problem på ett förebyggande stadium istället för att tillämpa isolerade lösningar efter hand. Detta 

krävde ett nytt sätt att se på planeringen, en helhetssyn som grundades i att individens problem till 

stor del kom ur den sociala situationen. Planeringen kom att fokusera kring helhetssynen och kring 

integration, med vilket det menades att socialvården skulle medverka i utformningen av nya 

bostadsområden och säkerställa att sociala mål infriades. I enighet med helhetssynen skulle 

människan ses som en del av ett socialt sammanhang där förhållandena i boendet och på arbetet 

sågs som viktiga faktorer. Nya insikter om samspelet mellan människan och den fysiska miljön har 

successivt växt fram och det planeringsideal som råder idag är fortfarande under utveckling.10  

2.2 Gaturummets förändring  

Gaturummets utformning följer rådande planeringsideal och har därmed förändrats över tid. Under 

senare delen av 1800-talet var gatunätet anpassat efter trafik med häst och vagn. Vid denna tid fanns 

även en skrift, byggnadsstadga för rikets städer, där bland annat regler för bredden på gatorna och 

husens höjd runt omkring fanns bestämt. Resultaten av detta var ett slutet gaturum med husen i 

direkt anslutning till gatan. Till följd av den brandrisk som fanns i städerna är även esplanader vanligt 

förekommande i områden utformade under 1800-talet. I stadsdelar från 1930- och 1940-talet är den 

dominerande bebyggelsen friliggande och områdena präglas av mycket växtlighet och grönområden. 

Mellan husen och trottoaren finns ofta grönytor för att ett luftigt och fritt gaturum skulle skapas.11  

Under 1960- och 1970-talet rådde byggboom i Sverige, det så kallade miljonprogrammet innebar att 

en miljon bostäder skulle byggas mellan år 1965 och 1975. De nya områdena byggdes ofta på 

jungfrulig mark utanför städerna och bostäderna består ofta av lamellhus med sju till tolv våningar. 

Under denna tid var trafikseparering den mest gängse metoden för att minska olycksrisken som kom 

med den ökande bilismen. Bebyggelsen är därför separat lokaliserad från gatorna vilka främst är till 

för bilar och bildar ofta barriärer mellan olika stadsdelar. 12 I områden vilka är byggda under 1980- 

och 1990-talen är gaturummen återigen slutna med stenstaden som föreblid. Husen är grupperade i 

kvarter med ofta planterade och gröna innergårdar.13  

Många av de fysiska strukturer vi idag ser i våra städer grundas på modernismens ideal och 

uppfattningar om världen. Under modernismen planerades städerna utifrån ett rationellt fokus på 

fysiska strukturer och en syn på människan som anpassningsbar och formbar efter dessa. Under 

denna tid ansågs förorter vara en lösning på den smuts och misär som fanns i städerna och därför 

kom många städer att spridas utåt med förorter runt stadskärnan vilket skapade vad vi idag kallar för 

”urban sprawl”.14 Under efterkrigstiden på 1930- och 1940-talet fick förorten sitt genombrott och 

den har sedan dess varit utsatt för ständig kritik. Den mesta av denna har varit negativ och kommit 

                                                             
8 Beauregard, Robert A (1989) 
9 Lilja, Elisabeth (1999)  s. 38 
10 Ibid. s. 36 
11 Björk och Reppen (2000) s. 34f 
12 Ibid. s. 104 
13 Ibid. s. 34f, 106 
14 Jarvis et al. (2001)  
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att handla om det ideal modernismen stod för. Tilläggas bör att förorterna för många människor 

innebär något positivt och lösningen på många problem.15 Dock har utspridningen av 

bostadsområdena medfört begränsningar för fotgängarna och för gångtrafiken då det inte alltid är 

möjligt att ta sig mellan arbete och bostad till fots utan vi är ofta beroende av bil eller kollektivtrafik.  

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Fotgängarnas behov 

Vilka faktorer påverkar hur pass gångvänligt ett område är och kan den fysiska strukturen förändra 

denna gångvänlighet (egen översättning från det engelska ordet walkability)? Michael Southworth 

tar i sin forskning upp olika faktorer vilka påverkar människor och deras val av färdmedel. Förutom 

designen av gångstråken är dess funktionalitet avgörande, gångvägarna måste vara tillgängliga för 

alla och väl länkade med platser dit människor vill ta sig. Förutom detta är omgivning och miljö 

viktigt, Southworth nämner här bland annat väder, terräng och säkerhet både när det gäller 

kriminalitet och trafik. Individuella faktorer som ålder och hälsa påverkar givetvis även 

förutsättningarna för gångtrafikanten. Vad Southworth anser vara den mest försummade faktorn 

inom planeringen är den visuella omgivningen vilken kan skapa en trevlig och omväxlande miljö att 

vistas i.16  

De faktorer Southworth listar som viktiga attribut för gångvänlighet är: 

1. Förbindelse av gångstråk, både lokalt och i ett större urbant sammanhang. 

2. Sammankoppling med andra transportslag (buss, spårvagn, tunnelbana, tåg). 

3. Småskalig och varierad markanvändning. 

4. Säkerhet, både gällande kriminalitet och trafik. 

5. Gångvägarnas kvalité, här inkluderas bredd, vägbeläggning, trädgårdsanläggningar, 

trafiksignaler och belysning.  

6. Gångvägarnas kontext, inkluderat utformningen av gator och vägar, visuella intryck av den 

byggda omgivande miljön, transparens, rumslig definition, landskap och övergripande 

exploatering. 

3.2 Avstånd, framkomlighet, barriärer och förbindelser 

Studier visar att avstånd har stor betydelse för fotgängarna och avståndet har även avgörande 

betydelse vid val mellan att gå eller att nyttja ett annat transportmedel.17 Bland annat finns forskning 

från USA där fotgängares beteende och preferenser studerats gällande deras val av färdväg till olika 

tågstationer. Resultaten från undersökningen visar att fotgängarna främst väljer den väg de tror är 

mest direkt eller snabbast, detta ses som den viktigaste faktorn bakom val av väg.18 Hur långt avstånd 

som anses vara accepterat varierar mellan olika studier, i den ovan nämnda amerikanska studie 

                                                             
15 Lilja, Elisabeth (1999) s. 10 
16 Southworth, Michael (2005)  
17 Ibid. 
18 Schlossberg, Marc, et al (2007) 
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kommer de fram till att människor i genomsnitt går 760 meter för att komma till tågstationen. 19 I 

TRAST (Trafik för en attraktiv stad) framkommer att ungefär 800 meter ses som ett rimligt avstånd 

mellan bostad och affär.20   

Vad gäller förbindelsegraden av gångvägarnas nätverk bestäms detta av närvaron av trottoarer eller 

gångvägar men även av dess kontinuitet och avsaknad av barriärer. För fotgängare kan det vara 

missledande att bestämma avstånden efter hur långt det är ”fågelvägen” då nätverket av gångvägar 

kan vara splittrat och utgöras av en låg grad av förbindelse. Om gångvägarnas nätverk är finmaskigt 

kan fotgängarnas färdväg från punkt A till punkt B bli ”rakare”, avstånden och resan blir därmed 

kortare. För att förbindelsegraden ska öka krävs att det finns många korsningar av gångvägarna samt 

korta och mindre kvarter då detta ofta korrelerar med goda förbindelser. Att i största möjliga mån 

undvika barriärer av olika slag är viktigt för att skapa tillgänglighet för fotgängarna. Barriärer kan 

exempelvis utgöras av återvändsgränder, järnvägar, stora vägar eller topografiska egenskaper. Det är 

främst vid nyskapande av områden som barriärerna kan undvikas då det annars rent praktiskt kan 

vara svårt att överkomma dessa. Utöver detta är fotgängarna beroende av ett tillgängligt 

kollektivtrafiknät inom rimligt avstånd, vilket betyder att busshållplatser, tågstationer och 

tunnelbanestationer ska ligga inom en radie på 10-20 minuters promenadavstånd.21  

Huruvida fotgängare värdesätter den mest raka, snabbaste vägen framför närvaron av trottoarer kan 

variera med fotgängarens ålder och kön. En dansk undersökning visar att äldre fotgängare föredrar 

att gå där det finns trottoarer medan yngre fotgängare föredrar den väg som är snabbast eller mest 

direkt. De äldre fotgängarna värdesätter även gångvägens yta framför den mest direkta vägen, dock 

varierar preferenserna beroende på kön då de kvinnliga äldre gångtrafikanterna värdesätter 

säkerhetsfaktorer, exempelvis signalerade korsningar och övergångsställen mer än de manliga äldre 

vilka istället föredrar en snabbare väg. Bland de yngre fotgängarna illustreras också en skillnad 

mellan kvinnor och män och även i denna grupp föredrar män den mest direkta eller snabbaste 

vägen i större utsträckning än vad kvinnor gör. De yngre kvinnorna anser däremot att god belysning 

är viktigare. Vidare finns andra studier vilka styrker hypotesen att övergångsställen och signalerade 

sådana är högre prioriterade av de äldre trafikanterna, detta gäller särskilt där trafiken är frekvent då 

äldre personer upplever det svårt att korsa dessa gator. Forskarna påpekar även att skillnaderna 

mellan åldersgrupper kan handla om samhälleliga förändringar och att de yngre som i framtiden 

kommer att vara de äldre, eventuellt kommer att uppvisa ett annorlunda beteende och andra 

preferenser.22 

Hur vi människor uppfattar vår omgivning är individuellt och beror till viss del på vilka preferenser vi 

har. Vidare har bilderna av den kringliggande miljön betydelse för de beslut vi fattar när det gäller 

tillexempel val av färdväg, till exempel kan en positiv bild reducera avståndets effekt och en negativ 

bild kan öka effekten av avståndet. Det kan även finnas platser i områden som många människor, 

medvetet eller undermedvetet, håller sig borta från. Dessa platser behöver inte nödvändigtvis vara 

farligare än andra utan kan skapas utifrån människors uppfattningar om platsen. Våra uppfattningar 

                                                             
19 Schlossberg, Marc, et al (2007) 
20 Sveriges kommuner och landsting et al. (2007) 
21 Southworth, Michael (2005) 
22 Bernhoft och Carstensen (2008) 
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skapas i sin tur från information om platserna, denna kan komma från andra människor eller från 

olika typer av media.23 

3.3 Stadsstruktur, trygghet och rädsla att utsättas för brott 

Jane Jacobs skriver i boken ”the death and life of great American cities” om stadens struktur och dess 

betydelse för bland annat säkerheten. Jacobs menar hur staden eller stadsdelen är utformad, vilken 

stadsstruktur den antar, kan förhindra att brott sker.24 Bland annat betonar Jacobs vikten av 

trottoarer då det är på dessa människor färdas, men att deras uppgift utöver detta är att hålla staden 

säker. Jacobs förklarar sitt resonemang med att det på trottoarerna färdas främlingar och främlingar 

kontrollerar omedvetet gaturummet. Vidare är en välbesökt gata mer underhållande för människor 

som bor i de omgivande byggnaderna att titta på, är gatan tom är det inte lika många boende som 

betraktar folklivet då det inte finns något. Även de boende kan därmed bevaka gaturummet.25  

För att en gata ska kunna hantera främlingar och bidra till en ökad säkerhet måste tre kriterier 

uppfyllas. För det första ska det vara en klar gränsdragning om vad som är privat respektive offentligt 

rum. För det andra måste det finnas ögon på gatan och byggnader runt omkring måste möta gatan, 

inte vända den ryggen. För det tredje ska trottoarerna vara regelbundet befolkad, detta för att öka 

antalet ögon på gatan. Enligt Jacobs kan olika affärsverksamheter som barer, restauranger och 

affärer leda till att en gata blir välbesökt då dessa verksamheter lockar människor, aktiviteten som 

uppstår kan i sin tur kan attrahera ytterligare besökare till gatan. Även de människor som arbetar 

längs med gatan fungerar omedvetet som bevakare av den.26  

Vidare talar Jacobs om behovet av korta kvarter då större och långa kvarter leder till färre vägval 

vilket innebär att det bildas vissa gator eller kvarter där många går. Är kvarteren däremot kortare ges 

alternativ för fotgängarna och istället för att vissa gator används sprids fotgängarna ut vilket leder till 

att säkerheten ökar, se figur 2.27 

 

 

 

 

I en rapport sammanställd av Boverket behandlas frågorna om bebyggelsen påverkar brottsligheten 

och om det finns något samband mellan husen, mellanrummen dem emellan och hur många eller 

vilka typer av brott som begås. Boverket menar bland annat att det genom policybeslut går att i 

översiktsplanen förebygga och motverka brott samt skapa trygghet och säkerhet. Exempel på dessa 

typer av policybeslut är att skapa överskådlighet och synlighet, att ge plats för mindre bilar och mer 

människor. I översiktsplanen är det även möjligt att peka på meningen med att utforma bland annat 

arbetsplatser och allmänna platser som gator och torg, med särskild tanke på trygghet och säkerhet. 

Det är även i översiktsplanen möjligt att uppmärksamma särskilda områden som är utsatta för brott. 

Detta kan till exempel röra sig om restauranger, hållplatser, stationer, gång- och cykelvägar, tunnlar 

                                                             
23 Gould och White (1974) s. 17, 30, 49 
24 Jacobs, Jane (1961) 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Ibid. s. 179ff 

Figur 2, Hur kvarterens utformning påverkar gångflöden. Egen 

figur, Källa: Jacobs, Jane (1961) s. 179f 
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etcetera. Översiktsplanen är vägledande för hur detaljplanen senare kommer att utformas, 

detaljplanen kan på detta sätt komma att vara ett stöd för det lokala arbetet med att skapa fysiska 

miljöer som motverkar brottslighet. Genom att ha strategier om säkerhet och trygghet är det enligt 

Boverket möjligt att utforma allmänna platser som gator, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser, 

torg och parker som motverkar brottslighet. 28 

Boverket anser vidare att oro för brott bör tas på lika stort allvar som polisanmälda brott då rädsla 

lätt föder ny rädsla vilket kan få stora konsekvenser för den allmänna tryggheten i ett 

bostadsområde. Den oro eller rädsla vissa människor känner för att vistas utomhus har sin grund i 

den faktiska brottsligheten men rädslan kan också förklaras av brist i information och kunskap. 

Föreställningar om hur vanligt förekommande våldsbrott och annan kriminalitet är kan även 

förmedlas via massmedia och ryktesspridning, felaktig information kan på detta sätt fortplantas och 

kan i vissa fall påverka människor och deras vanor att använda det offentliga rummet.29 I studier av 

trygghetsrapporter från Göteborg är det tre faktorer som återkommer och har visat sig ha stor 

betydelse för den upplevda tryggheten i ett bostadsområde. Dessa faktorer utgörs av den synliga 

brottsligheten, befolkningssammansättningen och den fysiska miljöns utformning. Med den synliga 

brottsligheten menas de faktiska brott som utförs och som leder till en känsla av otrygghet bland de 

som utsätts för dessa brott. Befolkningssammansättningens (här både de som bor och besöker 

området) betydelse för den upplevda tryggheten är stor i de undersökta områdena i Göteborg. 

Tillexempel kan stora grupper av tonåringar eller missbrukare bidra till en ökad känsla av otrygghet. 

Vidare innefattas här även lägenheternas storlek i områdena då många små lägenheter kan bidra till 

en sned befolkningssammansättning. Graden av otrygghet stämmer som tidigare nämnts inte alltid 

överens med den faktiska risken att utsättas för brott, den fysiska miljöns utformning kan bidra till 

att människor känner sig mer otrygga. Exempel på sådan fysisk miljö kan bland annat vara en skräpig 

plats, en mörk plats, en plats med dålig insyn, en plats som med dålig översiktlighet eller en plats där 

få människor vistas. En del personer kan välja att gå andra vägar om de uppfattar en plats som 

otrygg, den alternativa vägen kan till och med de facto vara farligare, till exempel på grund av 

biltrafik.30  

Många av de brott som påverkar och oroar människor begås i hemmet, i det närliggande 

bostadsområdet, på arbetet, i skolan eller på vägen till och från hemmet och arbetsplatsen. Enligt 

Boverket kan det finnas ett samband mellan oron att utsättas för brott och dagens livsstil och bristen 

på social kontroll i städerna som präglas av en större skala och en anonymitet som inte återfinns i 

samma utsträckning i mindre tätbefolkade områden eller inom den småskaliga bebyggelsen på 

landsorten. Boverket tillägger dock att det även finns kritiker som hävdar att för mycket fokus lagts 

på bebyggelsens betydelse för kriminalitet och dessa hävdar att kriminalitet först och främst är ett 

socialt fenomen och att de sociala faktorerna underskattas.31  

3.3.1  Privata och offentliga rum 

Både Jacobs och Boverket talar om vikten att det finns tydliga gränser mellan det privata och det 

offentliga rummet i den byggda miljön. Jacobs och Boverket menar att tydliga gränser mellan dessa 

kan öka den sociala kontrollen. Boverket delar in bebyggelsen i fyra territorier, dessa markerar 

                                                             
28 Boverket (1998) s. 10, 12 
29 Ibid. s. 18 
30 Malm, Evald, et al (2005) s. 27ff 
31 Boverket (1998) s. 16f 
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ansvarsförhållanden och tillhörighet och ger även ett tecken om vart olika personer har rätt att vara. 

Det privata rummet är utrymmen som en lägenhet eller en tomt, vilken tillhör och övervakas av en 

hyresgäst eller en ägare. Det halvprivata rummet kan utgöras av ett trapphus, förgården till en entré 

eller en gård och dessa utrymmen kontrolleras av några ägare eller hyresgäster tillsammans. Vidare 

är det halvoffentliga rummet platser som gångvägar och parkeringsplatser vilka övervakas av flera 

ägare eller hyresgäster men dessa platser är samtidigt är tillgängliga för andra människor. Till sist 

talas om det offentliga rummet vilket utgörs av platser som parker, gator eller torg vilka ägs av 

kommunen eller bostadsföretaget. Dessa platser kan sägas vara allmänna och kontrollen av dem är 

oftast liten.32  

Om gränserna är tydliga mellan det privata och det offentliga rummet blir intrång i det privata 

rummet synligare och därmed verkar den tydliga gränsdragningen avskräckande. Vidare kan 

ansvarsfördelningen även medverka till hur den sociala kontrollen upprätthålls, en omsorgsfullt 

utformad och omvårdad plats indikerar på att det finns en ägare som också ansvarar för och 

övervakar platsen. En plats med försummat underhåll, klotter och skadegörelse, antyder att ingen 

kontrollerar denna plats och därmed brister den sociala kontrollen och även tryggheten.33  

3.4 Trafiksäkerhet 

För att människor ska välja att gå måste den faktiska säkerheten och den upplevda säkerheten anses 

vara god. Vad gäller säkerheten ska denna vara hög vid korsningar och längs med den planerade 

gångsträckan. Vidare har drift och underhåll stor betydelse för antalet skadade fotgängare, 

bekämpning av isbeläggning, håligheter och ojämnheter är av betydelse då dessa faktorer bidrar till 

att sänka attraktiviteten och säkerheten. Om gångvägarna under vintertid inte skottas eller sandas 

kan detta även leda till att bland annat äldre människor väljer att inte gå ut. Om vägarna underhålles 

tillfredsställande kan detta även leda till att tillgängligheten ökar.34  

Gångtrafikanter är oskyddade i trafiken och den vanligaste dödsorsaken vid olyckor är kollision med 

bil. Även vid de trafikolyckor som leder till svåra personskador är kollision med bil, men också med 

cykel, vanliga orsaker. Att trafikmiljön upplevs som trygg är av största vikt för särskilt äldre, 

rörelsehindrade och barn. De äldre är ofta rädda att falla till följd av bland annat dåligt underhållna 

väglag och lutningar. Men även gångvägar vilka är kombinerade cykelbanor, höga hastigheter för 

bilar eller dåligt utrymme kan verka stressande, särskilt för äldre människor. För barn är däremot inte 

den upplevda säkerheten av vikt i första hand utan för denna grupp är den faktiska säkerheten 

mycket mer väsentlig. Är inte trafikmiljön tillräckligt säker får barnen ofta inte gå ut själva och än 

mindre gå till skolan på egen hand. Säkerheten anses vara god om det finns ett sammanhängande 

gångstråk där gångbanan är väl markerad, passager med övrig trafik är säkra och bilarnas hastigheter 

är låga.35 

  

                                                             
32 Boverket (1998) s. 55 
33 Ibid. s. 55f 
34 Sveriges kommuner och landsting et al (2007) s. 180f 
35 Ibid. 
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4. Metod och metoddiskussion 

Uppsatsens syfte fylls genom att besvara frågeställningarna. Då syfte och frågeställningar är av 

förklarande karaktär väljs kvalitativa undersökningsmetoder där jag studerar hur olika områden är 

utformade utifrån fotgängarnas perspektiv. Detta låter sig göras genom att studera hur den byggda 

miljön är skapad och sedan jämföra detta med teorin kring fotgängarnas behov. För att kunna se en 

förändring över tid och för att kunna klargöra fotgängarnas roll i planeringen, studeras diskursen 

kring gångtrafikanterna och hur denna har förändrats. På så vis kan jag belysa om och hur 

planerarnas förståelse för gångtrafikanternas behov över tid har förändrats. 

För att undersöka hur områden från olika tidsepoker är planerade ur en fotgängares perspektiv 

används fallstudier av olika bostadsområden vilka är uppförda under olika tider från 1960-talet fram 

till idag. Dessa är Bredäng, Rissne och Sickla Udde. Varför just dessa områden studerats beror på att 

de inte genomgått några större förändringar sedan byggtiden. Enligt mig representerar även den 

fysiska miljön i områdena väl den övergripande planeringsideologi som rådde under byggtiden. 

Slutligen består de till stor del eller uteslutande av flerbostadshus vilket innebär att 

befolkningstätheten är relativt hög och därmed torde även många fotgängare finnas i områdena. 

De teoretiska utgångspunkterna har valts ut för att de bäst passar det kulturgeografiska perspektiv 

uppsatsen antar. Hade uppsatsen haft en annan inriktning hade även de teoretiska utgångspunkterna 

sett annorlunda ut. Det slutsatser och resultat uppsatsen leder till hade därför kunnat te sig på ett 

annat sätt om de utgångspunkter som valts innehållit annan teori.  

4.1 Avgränsningar 

De fallstudier vilka används i uppsatsen är geografiskt avgränsade till Stockholmsområdet dels på 

grund av att detta varit praktiskt då författaren bor i Stockholm, dels finns här bostadsområden från 

olika tidsperioder representerade. Vidare har en avgränsning i tid gjorts då fotgängarnas roll i 

planeringen studeras från 1960-talet fram till 1990-talet. Denna avgränsning är på ett sätt tvungen då 

det på grund av arbetets omfattning inte är möjligt att genomföra fler studier och samtidigt bibehålla 

kvalité i arbetet. Även de teoretiska utgångspunktera är avgränsade vad gäller fotgängarnas behov, 

faktorer som väder och belysning även de viktiga ur fotgängarnas perspektiv men då vädret inte går 

att påverka kan inte heller planeringen förändra förutsättningarna för fotgängarna vid 

väderförändringar, därför har jag i uppsatsen bortsett från denna faktor. Belysningen är ett exempel 

på en faktor som har betydelse för fotgängarna men som inte heller undersöks i detalj i denna studie. 

Anledningen till detta är att belysningen går att förändra och är i de studerade områdena redan 

omgjord varvid de inte speglar den planering som utgör grunden till aktuellt bostadsområde.  

 

4.2 Metodval, metodkritik och källkritik 

4.2.1 Sekundärdata 

Den information som redan har samlats in av någon annan kallas för serkundärdata.36 I denna 

uppsats utgörs planeringsteorier och de teoretiska utgångspunkterna av sekundärt material i form av 

tidigare forskares arbete. Även i empirin förekommer sekundärdata, då i form av planer och 

dokument vilka kritiskt granskas i syfte att klargöra fotgängarnas roll i planeringen. Fördelarna med 

att använda sekundärdata är att den redan existerar och därför sparas både tid och pengar, den 

                                                             
36 Flowerdew & Martin (2005) 
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hjälper även till att sätta in den empiriska delen av uppsatsen i en större kontext och ofta är den av 

hög kvalitet och reliabel.37 I mitt fall är ibland sekundärdata den enda möjliga källan till information, 

detta gäller främst de planer som ligger till grund för de olika fallområdena.  

Det gäller dock att inta en kritisk ställning till den tidigare skrivna texten och statistiken. Det kan 

finnas intressenter vilka har en fördel av att resultaten vinklas åt ett eller ett annat håll, därför kan 

objektiviteten i en del undersökningar och rapporter ifrågasättas. Därför är det av yttersta vikt att 

ifrågasätta sekundärdata och ställa sig frågan vem som säger vad och när, och att ta reda på vem som 

beställt informationen och därmed säkerligen finansierat den.38 Ett annat problem med 

sekundärdata är att det kan vara svårt och ibland omöjligt att jämföra statistik mellan olika städer, 

ofta mäts samma saker fast på olika sätt. 

4.2.2 Primärdata 

Primärdata är den information som forskaren själv samlar in, detta kan bland annat ske genom 

observationer, enkätundersökningar eller textanalys.39 I arbetet med denna uppsats har primärdata 

samlats in i form av diskursanalys och observationer.  

Diskursanalys 

Vid en diskursanalys är det möjligt att ta fram det väsentliga innehållet i exempelvis en text genom 

en noggrann granskning av textens helhet, dess kontext och delar. En definition på begreppet diskurs 

är att det är ett bestämt sätt att förstå och tala om världen. Detta innebär att det finns ramar och 

gränser för vad som kan sägas och göras för att bli betraktat som sant och tänkbart. Diskursen kan 

därför sägas skapa sanningseffekter, vilket innebär att diskursens formeringar skapar ramarna för vad 

som är möjligt och sant.40 En diskurs beskrivs också som talade eller skrivna utsagor i en bestämd 

social kontext.41  Att redogöra för varför och vems den kontext vilken diskursen är en del av är viktigt 

för studien och dess följder. Vidare kan de teoretiska utgångspunkterna i rapporten eller uppsatsen 

sätta gränser för vad som innesluts och utesluts. Med den kategorisering som används görs ett aktivt 

inringande av en kategori och därmed utesluts andra. Därför kan inte diskursen vara färdig fakta utan 

forskaren integrerar själv med bland annat urval, design, kontext och språkval. Resultatet av en 

diskursanalys ska alltså ses som en produkt som förstås i sitt kulturella och historiska sammanhang.42  

Diskursanalys är alltså en granskning av samhällsfenomen där språket eller den skriva texten är i 

centrum och i diskursanalysen är språket och språkanvändningen inte återgivare av verkligheten utan 

bidrar till att forma den.43 I denna typ av analys kan det vara olika former av föreställningar och vilka 

förutsättningar dessa kräver som undersöks, vidare vad dessa får för följder. Med andra ord söker 

forskaren ta reda på vad som anses verkligt och sant i en viss tid och på en viss plats. Vid analysen är 

det därför framförallt ”hur”-frågor som ställs, forskaren undviker att ställa frågor som varför och vilka 

                                                             
37 Flowerdew & Martin (2005 
38 Dahmström, Karin (2005)  
39 Flowerdew & Martin (2005)  
40 Börjesson & Palmblad (2007) s. 9, 12 
41 Bergström & Boréus (2000) s. 17, 221 
42 Börjesson & Palmblad (2007) s. 19, 21 
43 Bergström & Boréus (2000) s. 17, 221 
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bakomliggande förklaringar och faktorer finns i resonemanget. Kärnan i diskursanalysen är viljan att 

ifrågasätta det som betraktas som sant eller idéer som tas för givet. 44  

Intervjuer, enkäter och observationer nämns ofta som insamlingsmetoder där fakta om samhället 

samlas in, dessa metoder anpassas efter forskningsfrågan och de teoretiska utgångspunkterna. Vid 

dessa metoder läggs stor vikt vid källornas trovärdighet. Diskursanalysen skiljer sig från dessa 

metoder vad gäller värderingen av källorna då det inte finns någon egentlig betydelse i om källan är 

trovärdig eller ej då materialet fortfarande säger någonting om verkligheten. Texter till exempel är 

konstruerade och konstruerande oavsett vad de har för trovärdighet, därför ställs allt material på lika 

nivå oavsett dess sociala status. Det material som används väljs ut därför att det kan hjälpa till att 

skapa en meningsfull och intressant analys.45  

Diskursanalysen avgränsas genom källorna vilka i detta fall består av planbeskrivningar och 

detaljplanehandlingar, det subjektiva valet av texter är centralt för analysens utfall. Då syftet med 

arbetet är att studera fotgängarnas roll i planeringen och hur planeringen för fotgängarna förändrats 

över tid är det naturligt att undersöka dessa handlingar. Målformuleringen i dessa dokument betyder 

att problem pekas ut men även dess orsaker och lösningar. När detta gjorts har en problembild 

skapats. Problembilder för olika perioder kan därmed skapas och sedan jämföras.46 

Observationer 

Om syftet är att studera strukturer eller processer vilka kan vara svåra att berätta eller förklara i ett 

samtal är ett alternativ att göra direktobservationer där forskaren med egna ögon kan studera dessa. 

Direktobservationer kan även grundas på att det som ska undersökas är självklara saker som man 

inte tänker på att berätta i samtalet eller så kan det föreligga en misstanke om att forskaren tror att 

det skiljer sig mellan hur människor säger sig agera och hur de sedan agerar. En observationsstudie är 

ett uppmärksamt iakttagande där det kan vara människors handlande, lukter eller ljud är det som 

studeras.47  

Vid en observation kan forskaren vara fullständig observatör eller fullständig deltagare. Med 

fullständig observatör menas att forskaren står utanför och bara iakttar de processer som utspelar 

sig och med fullständig deltagare menas att forskaren aktivt deltar i processerna. Vilken metod som 

lämpar sig bäst beror på syftet och situationen som föreligger observationsstudien. 48 En observation 

kan också vara kvalitativ eller kvantitativ. Den senare typen av observation går ut på att det är 

frekvenser av ett fenomen och beskrivningar av dessa som studeras. Vid kvalitativa observationer 

kan istället människors beteende eller hur de använder sitt språk som studeras.49  

Vid observationerna vilka är utförda för denna uppsats har direktobservationer genomförts där jag 

åkt till respektive bostadsområde. På plats har jag gått runt i området och observerat hur dessa är 

utformade utifrån en fotgängares perspektiv. Till följd av att jag själv tagit mig fram till fots har jag 

därmed varit både observatör och deltagare. Tilläggas bör att det är mina egna iakttagelser som 

utgör observationerna och någon annan hade kunnat se annorlunda på de besökta 

                                                             
44 Börjesson & Palmblad (2007) s. 9, 15f, 21 
45 Ibid. s. 17f 
46 Bergström & Boréus (2000) s. 240 
47 Esaiasson et al. s. 343f 
48 Ibid. s. 345 
49 Ibid. s. 352 
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bostadsområdena. Jag har så långt det går förhållit mig objektivt, ändå bär jag undermedvetet med 

mig tidigare erfarenheter som kan påverka hur jag uppfattar en omgivning.  

De båda metoderna lämpar sig enligt mig väl för att fylla uppsatsens syfte och de kompletterar 

dessutom varandra på ett bra sätt. En annan metod, exempelvis intervjuer, hade inte passat 

uppsatsens syfte då det hade varit svårt att få fram den empiri som krävs för att besvara 

frågeställningarna.  

5. Historisk tillbakablick – samhällsbyggande i början av 1900-talet 
 

5.1 1930- och 1940-tal Funktionalism 

På 1930-talet fick funktionalismen sitt genombrott i Sverige. Denna kom som ett svar på den 

bostadssituation med höga hyror i städerna och trångboddhet som rått under en längre tid, där en 

arbetarfamilj bodde vanligtvis i en enrummare med kök.50 De nya bostadshusen byggdes med hjälp 

av funktionsstudier av bostaden och vidare på 1920-talet rationaliserings- och 

standardiseringsvärden. Det var den enskilda lägenhetens kvaliteter som stod i centrum, inte 

stadsrummets. Lägenheterna skulle vara funktionella och hygieniska och husen placerades parallellt 

för att släppa in så mycket dagsljus som möjligt. För att skapa större fria ytor mellan husen ansågs 

det även fördelaktigt att bygga högre hus som stod glesare från varandra. På grund av dessa ideal 

kom smalhusen att bli ett signum för bostadsbyggandet under 1930-talet. Ljus, rymd och luftighet 

skulle ersätta det tidigare idealet med slutna stadsrummet och begreppet ”Hus i park” fick sin 

svenska tolkning. Planeringen under denna tid präglas också av funktionsuppdelning och zonering, 

bostadsbebyggelsen skulle skiljas från arbetsplatserna och industrierna med skyddsområden. Detta 

stämde väl överens med gällande tidsanda där fokusering på hygien och områdenas funktion var 

ledande. Exempel på bostadsområden från denna tid är Hammarbyhöjden och Traneberg.51 

5.2 1940- och 1960-tal Folkhemmet och grannskapsplanering 

Folkhemmets idéer kom redan under funktionalismen på 1930-talet och fortsatte under 

efterkrigstiden i form av välfärdsstaden. Det nya samhället skulle bokstavligen byggas, då det 

fortfarande rådde ett stort behov av bostäder. Samtidigt innebar tankarna om det nya 

välfärdsamhället en rättvis fördelning och detta tillsammans med god levnadsstandard och högre 

effektivitet inom näringslivet kom att bli utgångspunkterna i samhällsplaneringen. De nya 

bostadsområdena skulle även innehålla kollektiva lösningar vilket inkluderade nya centrum med 

offentlig och kommersiell service.52 

Kritik riktades även mot den tidigare funktionalismen där stort fokus lagts på att lägenheterna skulle 

släppa in mycket solljus, vilket lett till att det enbart byggts lamellhus. Vidare ledde detta enligt 

kritikerna till enformiga områden som inte var tillräckligt trevliga. Man hade under 30-talet inte 

heller tagit hänsyn till behovet att ordna bebyggelsen kring olika centrum så att samlivet och 

gemenskapen kunde stärkas. 53Därför kom gemenskap att bli det stora ledordet och planerarna 

skulle ge invånarna de fysiska förutsättningar som krävdes för att dessa själva skulle kunna skapa en 

                                                             
50 Andersson och Caldenby (1998) s. 94f 
51 Ibid. s. 95ff 
52 Ibid. s. 111ff 
53 Ibid. s. 119 
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gemenskap i områdena. Dessa bostadsområden skulle med skolan och centrum som mittpunkt växa 

runt detta centrum. Bebyggelsen skulle präglas av rumslighet och variation med vindskyddade 

uterum som naturlig följd av bebyggelsen. Lamellhusen kom därför att ersättas av kringbyggda 

gårdar, stjärnhus och punkthus. Gårdarna skulle fortfarande vara luftiga och fyllda med växtlighet.54  

Under denna tid var familjens behov i fokus, därför var lekplatser och parker naturliga inslag i 

omgivningen. Men för att skapa identitet och en naturlig avgränsning av området var trafiklederna 

viktiga, genom att omgärda bebyggelsen med dessa ansåg man att gemenskapen och grannskapet 

skulle stärkas.55  Som ett svar på den ökade bilismen har bilen sedan mitten på 1950-talet kommit in i 

samhällsplaneringen och satt prägel på mycket av förorts- och centrumbebyggelsen. Separeringen av 

bil- och gångtrafik blev allt vanligare inslag i städerna.56 Ett exempel på grannskapsplanering är Årsta, 

strax söder om Stockholms innerstad. I Årsta anlades de största trafiklederna en bit utanför 

bebyggelsen i syfte att skapa ett bostadsområde med så lite trafik som möjligt. Tanken var att 

tunnelbanan skulle gå genom området, planer som dock aldrig realiserades. De naturliga 

avgränsningarna runt området, som var viktiga i grannskapsplaneringen, består av vatten, trafikleder 

och järnvägen.57  

6. De stora programmen under 1960- och 1970-talet – Bredäng  
Bredäng ligger sydväst om Stockholms innerstad och är en del av Skärholmens stadsdelsområde i 

Stockholms kommun. Bebyggelsen följer det naturligt kuperade landskapet och består till vissa delar 

av enfamiljshus, tvåvåningshus och radhus.  Men den största delen av bebyggelsen utgörs av högre 

skivhus. Innan förorten Bredäng byggdes utgjordes området sedan århundraden tillbaka av 

odlingslandskap med relativt lite bebyggelse som i huvudsak bestod av torp och gårdar.58 Idag ägs 

drygt 55 procent av flerbostadshusen av allmännyttan, cirka 30 procent utgörs av övriga hyresrätter 

och cirka 15 procent är bostadsrätter.59 År 2007 hade Bredäng 9266 invånare, andelen 

förvärvsarbetare i åldrarna 20-64 år var cirka 65 procent (jämför 76 procent Stockholms kommun) 

och medelinkomsten bland dessa är 184 900 kronor (jämför 293 600 kronor hela Stockholms 

kommun). Andelen invånare i Bredäng som får ekonomiskt bistånd är 6,9 procent (jämför 4,6 procent 

hela Stockholms stad). Antalet arbetsplatser i Bredäng är drygt 140 st.60  

6.1 Planerna 

Den första generalplanen för Sätraområdet där de två områdena Sätra och Bredäng översiktligt 

planerades kom år 1960. Enligt planen skulle de båda stadsdelarna utgå från tunnelbanans stationer 

och i respektive stadsdel skulle ett centrum uppföras i direkt anslutning till tunnelbanestationen. I 

Bredäng skulle förutom service även skola, bibliotek och kyrka lokaliseras till centrum.61 Vidare styrde 

även stadsplanerna hur bebyggelsen skulle placeras samt utformningen på dessa. Enligt planerna 

placerades småindustrier och kontor mot Södertäljevägen i söder medan naturmarken samt redan 

existerande Mälarhöjdsbadet behölls i den delen av Bredäng som angränsar till Mälaren, detta för att 

                                                             
54 Andersson och Caldenby (1998) s.114ff 
55 Lilja, Elisabeth (1999) s. 38 
56 Andersson och Caldenby (red.) (1998) s. 140 
57 Lilja Elisabeth (1999) s. 59 
58 Söderström Göran (red.) (2003) s. 52f 
59 Stockholms stad (2008i) 
60 Ibid. 
61 Stockholms stad (1960a) s. 1, 7f 
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skapa ett rekreationsområde. I Bredäng fick den kuperade terrängen styra placeringen av 

bebyggelsen men närmast centrum, med en radie på 500 meter, placerades flerfamiljshusen och 

längre bort, utanför det så kallade ”500-metersavståndet” från centrum lokaliserades enfamiljshusen 

och radhusen.62  

Bostadsbebyggelsen skulle enligt planerna bestå av mellan åtta och nio våningars skivhus med 

måtten 12×60 meter vilka placerades med cirka 50 meters mellanrum.63 Husen placerades för att få 

bästa solinfall i lägenheterna från båda sidor samt på marken. Det hade även ställts högre krav på 

orienterbarhet och bättre ordnad bebyggelse därför skulle bebyggelsen grupperas vilket medgav en 

större regularitet hos bebyggelsen.64 I generalplanen finns att läsa att en av målsättningarna med 

området varit att få planstrukturen tydlig och att man från marken och färdandes i bil ska kunna 

uppfatta området.65 

Trafiken ämnade man enligt planerna leda in i området via en fyrfilig huvudled från den större 

Södertäljevägen, från denna fyrfiliga huvudled anlades 14 meter breda matargator vilka ämnade 

mata in trafiken till bostadsområden.66För att inte sprida ut bebyggelsen alltför mycket ansågs det 

tvunget att skapa parkeringsplatser i flera plan. Dessa garage skulle även placeras så att det inte var 

längre 17 meter mellan dem och bostadshusen.67 

Vad gäller gångtrafiken avsågs denna inom 500-metersgränsen från tunnelbanestationen ske på för 

ändamålet anlagda gångvägar. Dessa gångvägar skulle vid korsningar med matargator vara 

planskilda. Längre bort från tunnelbanestationen där enfamiljshus och radhus planlagts ansågs det 

varken ekonomiskt försvarbart eller nödvändigt att anlägga ett separat gångvägnät.68 I 

bostadsområdena närmast centrum planerades separata gångvägssystem vilka skulle knyta an till 

centrum genom gångtunnlar under matargatorna. Gångtrafiken mellan områdena avsågs även ske 

genom korsningsfria och planskilda tunnlar.69    

6.2 Bredäng i dag – resultat av observationer 

Centrum 

Bredängs centrum är enligt planerna lokaliserat som ett nav mitt bland bebyggelsen med 

tunnelbanans uppgång som medelpunkt. Det finns ett flertal affärer, två större matvarubutiker, 

apotek, pressbyrån, vårdcentral, restauranger, café och en kiosk. Butikerna har öppet på vardagar 

mellan 10-18, på lördagar har de öppet till tre och på söndagar har vissa butiker öppet fram till två på 

eftermiddagen. Matvarubutikerna håller öppet från åtta på morgonen till åtta på kvällen. Utöver 

detta är även Bredängsskolan belägen i centrum med uppgång direkt från torget. Byggnaderna runt 

omkring är typiska för sin tid. Designen på husen gör även att det skapas ett tak under dem som ger 

skydd från sol och regn. Emellertid skapar dessa tak även mörka utrymmen och avskilda platser som 

trots det centrala läget är svåra att överblicka. Vidare finns även vissa sidor på centrumbyggnaderna 

                                                             
62 Söderström Göran (red.) (2003) s. 53f och Stockholms stad (1960a) s. 9 
63 Stockholms stad (1962a) s. 1f, Stockholms stad (1962b) s. 2 
64 Stockholms stad (1961a) s. 1f 
65 Stockholms stad (1960a) s. 13 
66 Ibid. s. 6 
67 Stockholms stad (1961a) s.2 
68 Stockholms stad (1960a) s. 6 
69 Stockholms stad (1962a) s. 4 
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som inte har några skyltfönster ut mot gatan, det gör att det känns som att centrum har en baksida 

där det inte finns någon egentlig anledning att gå. Rummet i centrum upplevs vara offentligt.70  

     

 

 

      

 

 

På torget finns även planteringar och bänkar som under dagen utnyttjas av så väl äldre som yngre.71 

Belysningen utgörs av både lampor under de utskjutande taken som lyktstolpar, dessa är relativt nya. 

Det är inte tillåtet att köra bil i centrumet som under dagtid är välbesökt, många handlar i de större 

butikerna och många resenärer till och från tunnelbanan korsar torget. I anslutning till torget finns 

även en större parkeringsplats där besökare som reser med bil till centrum kan stå. Vidare finns en 

busshållplats där två olika linjer avgår med jämna mellanrum. Här stannar även nattbussen som 

kompletterar tunnelbanetrafiken nattetid. 72 

Bostäderna och gångstråken 

I centrum finns inga bostäder utan dessa är lokaliserade runt omkring. Flerfamiljshusen är i stort sett 

likadana och för en besökare, ovan att vistas i området, är det svårt att lokalisera sig och hitta 

igenkänningspunkter. Husen är monumentala, höga och monotona vilket gör att de känns relativt 

anonyma. Vidare är de placerade en bit ifrån varandra med mycket gröna ytor omkring. Det 

                                                             
70 Observation 2009-04-29  
71 Ibid. 
72 Ibid. 

Bild 6.1, Bredängens Centrum med 
indragningarna i fasaden som bildar mörka 
skrymslen. Tunnelbanans spår i bakgrunden. 

Bild 6.2, Tunnelbanans perrong sett från 
parkeringen vid centrum. 

Bild 6.3, Trappa i 

centrum. 

Bild 6.4, För att ta sig mellan bostadsområde och 
centrum måste trappa och tunnel passeras. 
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förekommer ingen biltrafik bland bebyggelsen, bilarna är hänvisade till den väg som löper runt 

området. De parkeringshus och parkeringsplatser vilka är placerade intill husen känns 

oproportionerliga i förhållande till den övriga bebyggelsen och de omgivande buskagen bildar mörka 

skrymslen. I bostadshusen förekommer inga lägenheter i bottenplan utan dessa lokaler används som 

tvättstugor eller samlingslokaler för föreningsverksamhet. Det finns inga privata eller halvprivata 

gårdar utan parkeringsplatser och gångvägarna som omger bostäderna känns halvoffentliga.73 

    

 

Vidare är det nät av gångvägar fotgängarna utnyttjar lokaliserade en bit ifrån själva bebyggelsen. 

Vägbeläggningen består av asfalt och är jämn och fin att gå på. Utmed gångvägarna finns även 

lyktstolpar med jämna mellanrum. Gångstråksnätet är relativt finmaskigt och det känns inte som att 

gå omvägar utan det går i det allra flesta fall att hitta en direkt väg till och från den punkt som är 

målet. Ibland måste man dock ta omvägar för att ta sig fram, exempel på detta är då man som 

fotgängare ska korsa den matargata som löper genom Bredäng. Korsningar är i dessa fall i två plan 

och fotgängarna är hänvisade till gångtunnlar under mark. Här kan den snabbaste vägen vara att 

gena över gräsmatta och väg, något som upptrampade stigar vittnar om att många gör. På ett ställe i 

området har det satts upp ett räcke för att hindra fotgängarna från att gena, men detta klättrar folk 

över istället.74 

     

 

Bilgatorna leder även till att Bredäng delas upp i olika områden och ett område som ligger alldeles 

intill kan till följd av vägen kännas väldigt långt bort. Vidare kan det vara mycket svårt att korsa dessa 

                                                             
73 Observation, 2009-04-29 
74 Ibid. 

Bild 6.5, Flerbostadshus i Bredäng. Bild 6.6 , Gångtunnel att passera på väg till eller 
från centrum. 

Bild 6.7, Upptrampade gångar visar var 
människor väljer att gå. 

Bild 6.8, Mamma och dotter hoppar över 
staketet med matpåsar. 
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vägar då fotgängarna som tidigare nämnts är hänvisade till gångtunnlar och ett fåtal 

övergångsställen, vid min observation hade jag för avsikt att ta mig till ett fik som ligger intill mälaren 

på andra sidan vägen, det finns här inga möjligheter att ta sig över vägen utan här är man tvungen att 

gå en orimligt lång omväg eller att korsa vägen utan övergångsställe. Bilvägarnas vägnät känns i 

många fall avgränsande och begränsande, som fotgängare är det svårt att ta sig till angränsande 

områden som ligger geografiskt nära.75 

De gröna ytor som finns mellan husen gör att området känns trevligt att under dagen strosa omkring 

i. Buskagen som under dagtid bidrar till en lummig och fridfull miljö kan dock även verka skymmande. 

Växtligheten känns i de flesta fall vårdad, men det finns även exempel på mer vildvuxna buskage. 

Vidare har bostadshusen inga privata och avgränsade gårdar utan de stora offentliga och öppna 

grönytorna ersätter dessa. Att röra sig i området känns till följd av bostadshusens höjd inte så 

gemytligt. I centrum, där husen är lägre, får jag genast en känsla av att befinna mig i en småstad.  

    

 

 

Upplevd trygghet utomhus 

I figur 2 syns att otryggheten eller oron att utsättas för våld i den offentliga miljön är högre i Bredäng 

än i Stockholm i genomsnitt. Sett till hela Skärholmens stadsdelsområde är dock otryggheten eller 

oron lägre. Vad gäller skillnader mellan män och kvinnor är det kvinnorna som i alla åldersgrupper är 

mer otrygga/oroliga än männen. Jämförs männen med hela Stockholm de i Bredäng 

oroligare/otryggare än är genomsnittet i Stockholm.76 

                                                             
75 Observation, 2009-04-29 
76 Stockholms stad, Socialtjänstförvaltningen (2008) s. 16f 

Bild 6.9, Öppen gräsyta bland 
bostadsbebyggelsen 
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Figur 3 Diagram över otrygghet i Stockholm, hela Skärholmen samt Bredäng. Egen figur. Källa: Stockholms 

stad, Socialtjänstförvaltningen (2008) 

 

6.3 Att vara fotgängare i Bredäng utifrån de teoretiska utgångspunkterna 

Avstånd, framkomlighet, barriärer och förbindelser 

Avståndsmässigt ligger majoriteten av bebyggelsen inom ett rimligt promenadavstånd till centrum 

där även affärer och viss service ligger. Eftersom även tunnelbanan ligger i centrum ligger även 

denna inom ett passande avstånd för fotgängarna och förbindelsen till kollektivtrafiken kan sägas 

vara god. Dock hade två uppgångar på tunnelbanan inneburit att avstånden i vissa fall skulle kunna 

kortas. Själva tunnelbanan med dess spår innebär en barriär som delar Bredäng i två delar, där 

tunnelbanan går ovan jord finns inga övergångar. De vägar som omger Bredäng kan även de ibland 

innebära barriärer då det inte finns många övergångsställen eller tunnlar för fotgängarna.   

Vidare är gångvägsnätet är relativt finmaskigt med många korsningar men husens utformning leder 

till att gångtrafikanterna ibland tvingas gå längre vägar än om bebyggelsen bestått av mindre kvarter.  

Stadsstruktur, trygghet och rädsla att utsättas för brott 

Att det till följd av de långa och stora kvarteren inte finns många alternativ till väg kan även leda till 

att strömmarna av fotgängare koncentreras och andra vägar utnyttjas mindre vilket kan göra att de 

platser som utnyttjas mindre av fotgängarna upplevs mindre trygga. Vidare råder 

funktionsuppdelning, att service och butiker är lokaliserade till centrum medför att inga butiker finns 

i bostadsområdena. I sin tur leder detta till att färre antal människor har anledning att röra sig runt 

bland bostadsbebyggelsen. Detta minskar vad Jane Jacobs kallar ”antalet ögon” på gatan och risken 

för att människor känner sig otrygga ökar.77 Vidare saknas ofta lägenheter i bottenplan på 

bostadshusen vilket också det minskar den annars upplevda och naturliga övervakningen. Att 

                                                             
77 Jacobs, Jane (1961) 
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gångvägarna är placerade en bit ifrån husen gör även det att det finns platser där fotgängarna inte 

syns.  

Andra platser där fotgängarnas synlighet är liten är vid de många tunnlar som går under bilvägarna 

och som fotgängarna måste passera för att ta sig fram. Upptrampade gångar och stigar visar att 

dessa gärna undvikes och att gena förbi dessa kan ibland även innebära en kortare väg. Den 

undersökning (se figur 3) vilken illustrerar den upplevda tryggheten i bland annat Bredäng visar att 

35 procent av de tillfrågade känner sig otrygga eller går inte ut på kvällar eller nätter för att de är 

rädda att utsättas för något brott, denna siffra är högre i Bredäng jämfört med Stockholm generellt. 

Detta kan givetvis bero på andra faktorer som att den socioekonomiska statusen kan vara lägre men 

hur ett bostadsområde rent fysiskt är utformat kan enligt Jacobs och Boverket även påverka 

tryggheten för bland annat fotgängare. Fotgängarna gynnas enligt teorierna inte av hur bebyggelsen 

är utformad i Bredäng.  

Att vara fotgängare i Bredäng idag kan upplevas på många olika sätt och även förändras under 

dygnet. Centrum är en sådan punkt som troligtvis upplevs mycket olika beroende på om det är dag 

eller kväll. Då funktionerna är uppdelade är centrumet på dagtid välbesökt och det känns som 

fotgängare tryggt att vistas där. På sena kvällar och nätter är dock butikerna stängda vilket sannolikt 

innebär att inte lika många vistas där. I centrumet finns även många platser som till följd av 

arkitekturen är skymda. Detta innebär att man inte syns eller själv inte kan överblicka omgivningen 

vilket enligt bland annat Boverket kan leda till att känslan av att vara otrygg ökar.  

Även avsaknaden på rum som känns privata saknas vilket leder till att det inte finns några tydliga 

gränser mellan offentligt och privat. Bredäng upplevs vara ett område vilket till stor del utgörs av 

offentliga rum vilket kan minska känslan av trygghet då den sociala kontrollen av denna typ av rum 

enligt Boverket kan kännas bristfällig.   

Trafiksäkerhet 

Trafiksäkerheten kan till följd av den näst intill den totala trafikseparering som råder sägas vara 

väldigt god. I centrum finns bland annat ingen risk att det sker konflikter mellan tunnelbana och 

gångtrafikanter då denna går i ett annat plan. Dock innebär de många tunnlar och undergångar som 

finns att gångtrafikanterna ibland väljer att gena vid sidan av dessa, detta kan dels bero på att det går 

snabbare men det kan även bero på att tunnlarna upplevs som otrygga. Vid dessa sjunker istället 

trafiksäkerheten då fotgängarna istället måste ta sig över vägen där det inte finns övergångsställen.  

7. Rissne, det glada 1980-talet 
Stadsdelen Rissne ligger i västra delen av Sundbyberg som är en närförort till Stockholm. Rissne 

byggdes mellan år 1982 och 1988 men planeringen började år 1971. Området där Rissne byggdes 

utgjordes av före detta militär mark där i stort sett all tidigare bebyggelse revs. Idag har Rissne cirka 

7 300 invånare. Av flerbostadshusen utgörs 96 procent av hyresrätter och fyra procent av 

bostadsrätter.78 

                                                             
78 Sundbybergs stad (2009) 
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7.1 Planerna 

Den nya stadsdelen i Sundbyberg skulle enligt planerna möta olika sociala behov, bostäderna skulle 

vara goda och det skulle finnas tillgång till arbete och social service.79 Genom att planera för ett 

relativt stort antal arbetsplatser samt fritidslokaler för barn, ungdomar och vuxna, fanns målet att 

Rissne skulle vara levande under såväl dag som kvällstid.80 Området var tänkt att präglas av 

postmodern stilblandning och kontraster i miljön, det skulle inte vara rakt och symetriskt utan 

tankarna återgick till grannskap, kvartersstad och gårdar.81 I Rissne skulle även rekreationsytor som 

öppna grönytor och bevarade naturmarker finnas, dessa skulle vara lättillgängliga för alla 

kommuninvånare.82 

Vidare var ett av målen med stadsdelen att den inte skulle bli ett nytt Hallonbergen, ett annat 

bostadsområde i Sundbyberg vilket uppfördes under 1970-talet. I Hallonbergen var alla lägenheterna 

likadana, i Rissne ämnade lägenheterna ha olika utföranden, en trerummare skulle kunna se ut på 

minst 13 olika sätt. Syftet var att det inte skulle finnas någon enhetlig standard vilken i sin tur var en 

av anledningarna till att planeringen drog ut på tiden.83 Bebyggelsen i Rissne skulle så långt som 

möjligt vara varierad. Därför var tre arkitektkontor inblandade för att de fem olika områdena skulle 

få olika karaktär.84 Meningen med den varierade bebyggelsen var främst för att förstärka de boendes 

känsla av tillhörighet och identifiering till ”sitt hus” och ”sin gård”.85 Inne på gårdarna skulle normalt 

inte någon biltrafik tillåtas, dock planerades grindar i syfte att utryckningsfordon, flyttbilar och 

eventuellt även handikappfordon skulle kunna nå fram till lägenheterna.86 Vad gäller kollektivtrafiken 

skulle tunnelbaneuppgången placeras mitt i centrum då det innebar att i princip alla lägenheter kom 

att ligga inom 400 meter från uppgången. 87 

För trafiken inom området skulle så långt som möjligt trafikseparering gälla men detta fick inte 

innebära att andra värden äventyrades. Trafiksepareringen ämnades inte vara planskild. För att 

trafiksepareringen skulle vara optimal i de centrala delarna av Rissne avsågs en matargata/ringväg 

anläggas runt området. Denna lösning innebar nackdelen att avstånden för biltrafiken skulle bli 

relativt långa, dock ansågs detta ändå vara det bästa alternativet. Utanför ringvägen skulle 

arbetsplatserna lokaliseras.88 Vidare skulle bostadsområdena trafikmatas inifrån vilket gav korta 

vägdragningar. Gaturummen var tänkta att få småstadsmässig karaktär där bilen skulle finnas på de 

gåendes villkor. För att säkerställa att bilarnas hastigheter skulle hållas nere planerades hinder i 

körbanan, dessa bestod framför allt av nivåskillnader.89  

Gång och cykeltrafiken ämnade ta fasta på sambanden inom kommunen och på ett naturligt sätt 

knyta an till omkringliggande kommuner i söder och främst väster. Den projekterade, relativt täta, 

bebyggelsen fick till följd att gångavstånden inom stadsdelen blev korta och ett mål var även att 

                                                             
79 Sundbybergs kommun (1978a) s. 28 
80 Ibid. s. 29 
81 Andersson och Björnsson (1997) s. 258f 
82 Sundbybergs kommun (1978a) s. 29 
83 Andersson och Björnsson (1997) s. 258f 
84 Anderson och Björnsson (1997) s. och Sundbybergs kommun (1978a) 
85 Sundbybergs kommun (1978a) s. 28f 
86 Fastighets AB Förvaltaren (1979a) s. 47 
87 Sundbybergs kommun (1978a) s. 34 
88 Ibid. s. 31ff 
89 Fastighets AB Förvaltaren (1979a) s. 44ff 
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människor skulle välja att gå istället för att ta bilen. På de ställen där topografin ansågs besvärlig 

skulle åtgärder, vilka syftade till att förstärka gångsambanden, vidtagas. Att skapa hög tillgänglighet 

för rullstolsburna var även något som eftersträvades vid planeringen.90 

7.2 Rissne i dag – resultat av observationer 

Centrum 

I Rissne centrum finns butiker vilka omger tunnelbanans upp- och nedgång som ligger i mitten av 

centrumet. Det finns ett centrumhus där en matvarubutik och en kiosk är lokaliserade mot troget. På 

sidan av centrumhuset finns även vårdcentral, apotek och andra verksamheter. Dessa återfinns inte 

på gatuplan utan högre upp i huset. På andra sidan centrum finns kontorsverksamhet, restauranger 

och andra affärer men även bostäder. Bottenvåningarna i några av husen kring centrum innehåller 

således kommersiell verksamhet medan övre plan innehåller bostäder. Butikernas öppettider 

varierar, den större matvarubutiken håller öppet till klockan 20 på vardagar och klockan 18 på helger. 

Gatubeläggningen på torget består av kullersten och på den andra sidan utgörs ytan för fotgängare 

av en bred trottoar.91  

   

 

 

På torget finns bänkar, blomplanteringar och många planterade träd. Vidare finns under dagtid även 

en torghandlare som säljer frukt och grönt. I anslutning till centrumet finns även ett stort gräsfält där 

det finns en fontän och bänkar utplacerade. Intill andra sidan av torget ligger en parkeringsplats och 

här går även en bilväg rakt igenom centrum. Intill parkeringen, torget och tunnelbanan är även 

busshållplatser förlagda. Här avgår bussar relativt ofta mot bland annat angränsande 

bostadsområden som Kista och Hallonbergen. Byggnaderna i centrum varierar i utseende. 

Majoriteten ser ut att vara från 1980-talet men det finns ett högre, nyare hus som sticker upp bland 

övrig bebyggelse.92  

                                                             
90 Sundbybergs kommun (1978a) s. 35f 
91 Observation 2009-05-11 
92 Ibid. 

Bild 7.1, Öppen gräsyta med centrum i 
bakgrunden 

Bild 7.2, Träd i centrum, tunnelbanans 
upp/nedgång skymtar i bakgrunden 
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Bostäderna 

Bostadsområdena är uppdelade i delområden vilka ligger strategiskt utplacerade runt centrum. De 

olika områdena ser ut att bestå av bebyggelse från samma tidsperiod som bebyggelsen runt torget, 

det vill säga från 1980-talet. Vidare kännetecknas de olika områdena av att de skiljer sig i färg och 

fasadmaterial, ett område består av gula tegelhus medan ett annat består av röda. Inom de olika 

områdena är bebyggelsen varierad vad gäller höjd och utformning på husen. Vad som återfinns inom 

alla bostadsområden är de gårdar vilka bostadshusen är byggda kring. Gårdarna varierar i utformning 

men innehåller mestadels en lekplats, bänkar och ibland en grillplats och känns halvprivata. 

Bostadshusens entréer är lokaliserade till gårdarna. Ibland är husen utformade så att det bildas en 

gångtunnel genom husen vilket kopplar samman gårdarna med varandra.93  

    

 

 

Runt gårdarna och bostadsområdena förekommer även många öppna gräsytor, skogspartier och 

buskage vilket gör området lummigt och trevligt. Det är många föräldrar med barnvagnar ute och 

promenerar, även ett par förskoleklasser syns ta sig fram mellan områdena. Bostadshusen är 

utformade så att de som bor i bottenplan har uteplats istället för balkong, vissa hus är lokaliserade i 

kuperad terräng och där omgivningen tillåter finns uteplatser på båda sidor av huset. Dessa är olika 

utformade och det verkar som att hyresgästernas trädgårdsintresse styr hur dessa ser ut. Vissa 

uteplatser känns väldigt välkomnande och trevliga, andra mer liknar en förvaringsplats och en del 

                                                             
93 Observation 2009-05-11 

Bild 7.3, Centrumhuset i bakgrunden, gräsytan 
och fontänen som ligger intill centrum 

Bild 7.4, Bostadshus med lokaler i botten som 
ligger på ena sidan av centrum 

Bild 7.5 , Bostäderna är byggda runt mindre 
gårdar 

Bild 7.6, Det är inte tillåtet att köra bil i 
bostadsområdena och inte heller på gårdarna 
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skyms helt av stora buskage. Känslan av dessa är att de känns väldigt privata, att gå in på någons 

uteplats skulle kännas väldigt konstigt. Ibland infinner sig känslan av att vistas i ett radhusområde. 

Överallt täcks fasaderna av balkonger och även dessa är av varierad utformning. Vissa delar av 

bostadshusen saknar både fönster och uteplatser i bottenplan, ibland finns enbart fönster men då 

kan istället buskar helt eller delvis skymma dessa.94  

Runt omkring i Rissne syns även skulpturer och mindre statyer vilka dekorerar omgivningarna, som 

besökare känns det ombonat och trevligt med dessa inslag. Även skyltningen av områdena känns 

modern och trevlig och det är lätt att med dessa orientera sig i området. Dessa skyltar är med största 

sannolikhet inte ursprungliga utan uppsatta under senare tid. Det finns även terränghissar som 

underlättar för fotgängarna att ta sig upp till vissa av bostadsområdena som ligger på höjder.95  

       
 

 

       

 

 

 

Gång- och cykelvägar och annan trafik 

Förutom i centrum finns inte så mycket trottoarer att färdas på som fotgängare, gångstråken utgörs 

till följd av den trafikseparering som råder till största del av gångvägar vilka delas av både 

                                                             
94 Observation 2009-05-11 
95 Ibid. 

Bild 7.8, Konst syns på olika ställen runt 
om i Rissne 

Bild 7.9, Skyltar 
som visar var 
intilliggande 
adresser och 
skyltens plats 

Bild 7.11, Terränghiss underlättar för fotgängarna, men ligger 
även skymd och undangömd 

Bild 7.10, Till följd av 
terrängen måste trappor 
besegras för att nå vissa 
bostadsområden 
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gångtrafikanter och cyklister. Gångvägsnätet är finmaskigt och sammankopplas med intilliggande 

områden som Hallonbergen, Duvbo, Spånga och Rinkeby. Som fotgängare i Rissne har man sällan 

direktkontakt med någon bil, gångvägarna är ofta lokaliserade helt avskiljda från biltrafiken. I 

närheten av centrum och kring bostadsbebyggelsen löper gångvägarna ofta längs med husen. Längre 

bort från centrum, i utkanterna av Rissne, är gångvägarna placerade utmed skogspartier eller 

öppnare gräsytor. Sammankopplingen av gångstråken med intilliggande områden sker ofta genom 

planskilda korsningar där fotgängarna är hänvisade till gångtunnlar. Till Rinkeby däremot sker 

sammankopplingen genom två stycken broar som går över den större trafikleden. På vissa ställen 

finns även möjligheten att via tunnlar ta sig genom husen, på detta sätt skapas en sammanhållen 

bebyggelse och samtidigt möjligheter för fotgängare att fritt ta sig mellan områdenas olika delar.96 

Eftersom biltrafiken inte är integrerad med övrig trafik förekommer inte många trafikljus. Under 

observationen upptäcktes ett rödljus vid centrum, där bussarna kör sina turer. I övrigt finns ett antal 

obevakade övergångsställen och tunnlar där fotgängarna kan korsa bilvägen. I bostadsområdena 

finns i anslutning till bilvägen parkeringshus eller parkeringsplatser och det är förbjudet att köra bil 

på gårdarna, något som både blomlådor och bommar vittnar om. Parkeringshusen är i vissa fall 

väldigt stora och utgörs av flera våningar, både ovan som under jord. Vidare finns även inhägnade 

parkeringsplatser och en del besöksparkeringar. Parkeringshusen har ibland målats i olika färger och 

mönster. 97 

Upplevd trygghet 

Figur 4 visar svaren i en undersökning vilken utförs av det kommunala fastighetsföretaget i 

Sundbyberg. Enligt denna är det cirka 56 procent av de boende i området som upplever den 

personliga tryggheten vara ganska eller mycket bra under kvällar och nätter och 44 procent som 

upplever den personliga tryggheten vara inte så bra eller dålig.98  

                                                             
96 Observation 2009-05-11 
97 Ibid. 
98 Fastighets AB Förvaltaren (2005) 
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Figur 4, Upplevd personlig säkerhet i Rissne under kvällar och nätter. Egen figur. Källa: Fastighets AB 

Förvaltaren (2005) 

7.3 Att vara fotgängare i Rissne utifrån de teoretiska utgångspunkterna 

Avstånd, framkomlighet, barriärer och förbindelser 

I Rissne ligger alla bostadsområden inom ett bekvämt gångavstånd till centrum och tunnelbana. Även 

ett antal bussar avgår i anslutning till tunnelbanan. Detta leder till att avstånden och 

förbindelsegraden vad gäller kollektivtrafiken kan sägas vara bra ur fotgängarnas synpunkt. Även 

framkomligheten är god, det finns många gångvägar och beläggningen på dessa utgör inga hinder. 

Dock ligger mycket av bebyggelsen på höjder, för att ta sig till dessa bostäder behöver man ta sig upp 

för ibland relativt långa trappor. Det finns även terränghissar att nyttja men det innebär att man som 

fotgängare ska gå in i ett slutet offentligt rum där övervakningen eller kontrollen är väldigt låg. 

Många har inget val utan måste till följd av barnvagnar eller handikapp använda dessa och då är det 

bra att de finns. Vidare finns förutom nivåskillnaderna inga barriärer inom området som kan leda till 

omvägar eller avskärmning. Däremot fungerar den större vägen som ringlar runt hela Rissne som en 

barriär. Här finns ändå tunnlar och broar som knyter samman områdena. Om fotgängarna ska ta sig 

mellan områdena kan placeringarna av gångtunnlarna och broarna leda till att omvägar i vissa fall 

behöver tas. Att vistas i dessa innebär ofta att man som fotgängare inte syns och uppsikten är inte 

heller god, därför kan de tunnlar som finns vara en källa till otrygghet. 

Gångnätet är i övrigt relativt finmaskigt, det är även lätt att som fotgängare orientera sig i området, 

detta beror delvis på den varierade bebyggelsen men de orienteringskartor som finns uppsatta 

hjälper även till. Bostadsbebyggelsen är uppdelad med möjligheterna att gå emellan husen ökar 

sannolikheten av att den mest direkta vägen uppnås. Kvarteren som ibland inte är korta utan relativt 

långa delas upp med hjälp av dessa passager. Dessa passager finns inte överallt, där kvarteren är 

längre kan då fotgängarna tvingas gå längre vägar samt att det enligt Jacobs kan leda till att vissa 

stråk inte används frekvent av fotgängarna vilket även kan innebära att dessa upplevs som otrygga.  
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Stadsstruktur, trygghet och rädsla att utsättas för brott 

Det finns inga butikslokaler i bostadsområdena vilket innebär att anledningarna för besökare att gå 

omkring i bostadsområdena minskar. Däremot finns en del bostäder i centrum vilket leder till att fler 

rör sig på denna plats kväll och nattetid då butikerna hålls stängda. Även tunnelbanans lokalisering 

gör att här rör sig människor under dygnets sena timmar. Detta ökar enligt Jacobs antalet vaktande 

ögon99  och tryggheten kan därmed vara högre än om det inte funnits några bostäder eller 

tunnelbana i centrum.  

Vidare är bebyggelsen utformad med mycket balkonger, uteplatser och som oftast med lägenheter i 

bottenplan vilket betyder att antalet ögon som hjälper till att kontrollera gaturummet är större än 

om detta inte funnits. Till följd av att vissa uteplatser är mindre underhållna och att det finns mycket 

buskar och träd i området ökar antalet platser som är dolda och skrymda vilket genererar sämre 

överskådlighet. Detta kan medföra att den upplevda tryggheten för fotgängare i vissa fall minskar. 

Att det ibland finns tydliga gränser av vad som upplevs privat och offentligt kan även bidra till att den 

sociala kontrollen ökar och att området upplevs som tryggt. Dock är den upplevda tryggheten i 

området svår att jämföra med de andra områdena Bredäng och Sickla Udde och Stockholm som 

helhet då det inte är samma undersökning och därmed inte samma metod. Men siffrorna indikerar 

ändå att Rissne är ett område som upplevs relativt otryggt.  

Trafiksäkerhet 

I Rissne råder trafikseparering och låga hastigheter för bilarna vilket för med sig att trafiksäkerheten 

är hög. Att alla gårdar och gångvägar är bilfria leder till att den faktiska säkerheten för barn är stor. 

Det förekommer viss trafikblandning i centrum och där kan trafiksäkerheten vara något lägre trots 

att bilarnas hastigheter är begränsade. Vintertid kan till följd av is och snö trafiksäkerheten sjunka då 

det är många trappor och gångvägar med lutning som kan leda till att fotgängare faller om inte snö- 

och isbekämpningen är god. 

8. Modern återanvändning i 1990-talets Sickla Udde  
Sicka Udde är en del av stadsdelsområdet Södra Hammarbyhamnen som tillhör Södermalms 

stadsdelsförvaltning i Stockholms stad. Södra Hammarbyhamnen har cirka 12 700 invånare och en 

majoritet av dessa, drygt 66 procent, är mellan 25 och 64 år. Vidare finns här många barn i åldrarna 

1-5 år, denna ålderskohort utgör nästan 10 procent av befolkningen. Andelen invånare med utländsk 

bakgrund utgörs i Södra Hammarbyhamnen av cirka 12 procent, motsvarande siffra i hela Stockholms 

kommun är 21 procent. Av flerbostadshusen är 41 procent bostadsrättsföreningar, 24 procent ägs av 

allmännyttan och resterande 34 procent utgörs av övriga hyresrätter (jämför hela Stockholms 

kommun med 43 procent bostadsrätter, 20 procent allmännyttan och 31 procent övriga hyresrätter). 

Drygt 87 procent av invånarna mellan 20 och 64 år förvärvsarbetar och medelinkomsten bland dessa 

är 356 600 kr/år. Motsvarande siffror i Stockholms kommun är 76 procent och en medelinkomst på 

293 600 kr. Andelen av invånarna i stadsdelsområdet som får ekonomiskt bistånd är 0,7 procent 

(jämför 4,6 procent för Stockholms kommun). Antalet arbetsplatser i området är 520 stycken.100  

                                                             
99 Jacobs, Jane (1961) 
100 Stockholms stad (2008i) 
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8.1 Planerna 

Planeringen av området Hammarby Sjöstad började år 1990, området skulle byggas ut i flera etapper 

och detaljplanen för etappen Sickla Udde antogs år 1998. Målet med områdets plan var att uppföra 

cirka 1200 nya bostäder med ett särskilt fokus om en ökad miljö- och kretsloppsanpassning med 

huvudprincipen att Hammarby Sjöstad skulle vara en förlängning av Stockholms innerstad. För att 

åstadkomma så hög exploateringsnivå som möjligt ämnades bostäderna utformas som kringbyggda 

kvarter med förhållandevis små gårdar, bostadshusen skulle ha omkring fem våningar. Tanken var 

samtidigt att erhålla större sammanhängande grönområden vilket ytterligare ledde till en strävan om 

att bygga tätt och koncentrerat för att behålla en hög grad av exploatering. Vad gäller bebyggelsens 

arkitektoniska egenskaper skulle denna vara anpassad till det omgivande vattenrummet och det 

vägnät vilket skulle dras i området. Kvarteren skulle vara halvöppna av anledningen att öka sol- och 

dagsljusinsläppet samt att utsikterna mot vatten och park blev bättre samtidigt som ett högt 

markutnyttjande och väl formade stadsrum kunde behållas. 101 

En esplanad ämnade sammanbinda de olika områdena inom Hammarby Sjöstad och här skulle även 

spårvägen gå. Vid spårvägens stationer avsågs gatan vidgas och ett centrum med kommersiell service 

skulle lokaliseras här, viss service och andra institutioner ämnade även finnas längs esplanaden. 

Denna avsågs även att fungera som huvudled för övrig trafik i området och vidare skulle denna vara 

40 meter bred och innehålla ett centralt placerat trädplanterat parkrum där spårvägen skulle gå. För 

att skapa en levande och god stadsmiljö utformades esplanaden så att alla trafikslag skulle rymmas 

på samma plan, närmast huskropparna skulle gångtrafiken ske på gångbanor och intill dessa skulle 

parkeringszoner anläggas. På gatan skulle finnas både cykelfält och enkelriktade körfält samt ett 

grönt fält med utrymme för spårvägen. För att minska de negativa effekter som biltrafiken medför 

skulle gatunätet och lokaliseringen av trafikgenererande verksamheter utformas medvetet så att 

såväl hastigheterna som trafikmängderna skulle hållas nere. Med denna planering förväntades 

trafikmängderna på esplanaden och lokalgatorna vara så låga att de inte skulle medföra några miljö- 

eller säkerhetsproblem. Områdets enda matargata, Sickla Kanalgata, skulle vara drygt 16 meter bred 

och rymma bil-, cykel-, och gångtrafik. Från matargatan skulle mindre lokalgator ansluta, dessa 

avsågs vara utformade på samma sätt som matargatan.102   

8.2 Sickla Udde i dag – resultat av observationer 

I Sickla Udde finns inget traditionellt centrum med ett torg och butiker runtomkring, däremot finns 

vid tvärbanans station ett par butiker i bottenvåningarna på de hus vilka kantar gatan. Även vid den 

intilliggande, något större stationen i Sicka Kaj finns ett flertal butiker och caféer som tillsammans 

bildar ett mindre centrum. Även här ligger butikerna i bottenvåningen på bostadshusen. Karaktären 

på bebyggelsen i området är stadsrumsliknande med tät och relativt hög bebyggelse. Det känns 

modernt, rent och nytt.103  

                                                             
101 Stockholms stad (1998a) s. 1ff, 6f, 16 
102 Ibid. s. 8, 16f 
103 Observation 2009-05-14 
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Längs med hela den större gata där tvärbanan går finns även lokaler för kommersiell verksamhet 

längst ned i bostadshusen. En del av dessa verkar vara outhyrda och står tomma med nerdragna 

persienner. Det finns ett fåtal bänkar utplacerade vid en indragning i trottoaren, utmed gatan finns 

inga sittmöjligheter. Den fysiska sammankopplingen med intilliggande bostadsområde, Sickla Kaj och 

vidare mot Luma är mycket god, som fotgängare märks inga förändringar eller andra skiljelinjer i 

bebyggelsen vilka skulle kunna indikera att man har förflyttat sig från Sickla Udde. Dock måste ett 

vattendrag passeras vilket utgör en barriär mellan de två bostadsområdena Sickla Udde och Sickla 

Kaj. Det finns två broar över vattnet varav den ena endast är till för fotgängare eller cyklister.104  

Bostäderna 

Bostadshusen i Sickla Udde känns väldigt moderna med sina stora glaspartier och varierade uttryck. 

Lägenheterna har ofta stora balkonger som i första hand är vända mot gårdarna, vattnet eller där 

lägenhetens utsikt är som bäst. På vissa hus finns även balkonger mot gatorna. Inne på gårdarna, 

som känns privata, finns ibland uteplatser istället för balkong, något som inte existerar i större 

utsträckning längs fasader mot gatan eller vattnet. Insprängt bland bostadshusen finns även lokaler 

med större fönster, vissa av dessa innehåller affärsverksamhet. Dock syns, precis som längs 

huvudgatan, tomma lokaler med fördragna gardiner.105 

                                                             
104 Observation 2009-05-14 
105 Ibid. 

Bild 8.1, Tvärbanans station i Sickla Udde Bild 8.2 , Lokaler i bottenplan på de bostadshus 
som ligger längs med den större gatan 

Bild 8.3, Gatan som leder över bron och 
kopplar ihop Sickla Udde med Sickla Kaj. 
Tvärbanans dragning i mitten. 

Bild 8.4, Lokaler längs med gatan 
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I området finns inga orienteringskartor som visar vart man befinner sig, däremot är bostadshusen 

varierade vad gäller höjd, färg och form vilket bidrar till att det är lätt att känna igen sig och hitta. En 

del hus är formade runt gårdar, andra är mer punkthusliknande och saknar gård. I de fall där gård 

saknas kompenseras dessa av att det finns en mindre lekplats och lite bänkar mellan husen. Det finns 

ingen större sammanhängande gräsyta som känns offentlig, här är de boende hänvisade till sina 

balkonger, gårdarna eller det skogsparti som finns i närheten. Trots avsaknad av naturliga, öppna 

Bild 8.9, Balkonger mot vattnet Bild 8.10, Gård mellan två punkthus 

Bild 8.5, Varierade bostadshus, balkongerna 
är vända mot gatan 

Bild 8.6, En lokal integrerad bland 
bostäderna, i detta fall stängt och fördragna 
gardiner 

Bild 8.7, Öppen affär i bostadsområdet Bild 8.8, Olika utseende på bebyggelsen, huset 
till höger har balkongerna mot gården 
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ytor finns en del träd och buskage planterade, dessa är välvårdade och verkar i regel inte 

skymmande.106  

Gång-, cykelvägar och annan trafik 

Då Sickla Udde till utformningen är av stadsrumskaraktär förekommer den mesta av trafiken som 

sker till fots på de trottoarer vilka kantar gatorna. Avstånden till tvärbanans stationer är korta och det 

går fort att ta sig från ena sidan av Sickla Udde till den andra. Sammanlänkningen till Sickla Kaj sker 

genom två broar, en är endast avsedd för gång- och cykeltrafik medan den andra är ämnad för 

tvärbana, bilar, gående och cyklister. I stort sett förekommer ingen trafikseparering, överallt blandas 

alla trafikslag. Området är dock uppbyggt så att det inte sker någon trafik på gårdarna eller längs med 

den gångväg som skär genom bostadsområdet enda från parken ner till vattnet.107  

 

    

 

 

  

 

 

Upplevd trygghet 

Figur 5 visar hur stor andel av invånarna i Stockholm, Södermalm samt Södra Hammarbyhamnen som 

känner sig mycket otrygga alternativt går inte ut på kvällen i det område de bor på grund av oro att 

utsättas för brott. Diagrammet visar att Södra Hammarbyhamnen, som innefattar Sickla Udde, 

                                                             
106 Observation 2009-05-14 
107 Ibid. 

Bild 8.11, Bro mellan Sickla Udde och Sickla 
Kaj, endast avsedd för gång- och 
cykeltrafik 

Bild 8.12, Gångvägen sträcker sig från 
parkområdet ner till vattnet 

Bild 8.13, Bron mellan Sickla Udde och 
Sickla Kaj är utformad så att ljus kan 
sippra in under den. 



 35

upplevs som mindre otryggt jämfört med hela Södermalm och Stockholm. Kvinnor upplever generellt 

områdena mer otrygga än män.108 

 

 

Figur 5. Diagram över otrygghet i Stockholm, Södermalm samt Södra Hammarbyhamnen. Egen figur.  

Källa: Stockholms stad, Socialtjänstförvaltningen (2008) 

8.3 Att vara fotgängare i Sickla Udde utifrån teoretiska utgångspunkter 

Avstånd, framkomlighet, barriärer och förbindelser 

När det gäller avstånden för fotgängare i Sickla Udde är dessa inte långa. Det finns två stationer till 

tvärbanan inom rimligt avstånd och vid en av dessa finns även en mataffär. Kopplingen till andra 

transportslag kan därför sägas vara god även om transportslagen i detta fall endast utgörs av 

tvärbanan. De två broar som binder ihop Sickla Udde och Sickla Kaj ökar förbindelsegraden och kan 

minska avstånden för fotgängare. Det finns annars en risk att vattendraget fungerar som en barriär, 

något som den större vägen på andra sidan området skärmar av Sickla Udde från intilliggande 

bostadsområden.  

Till följd av utformningen av området är det varken möjligt eller nödvändigt att anlägga särskilda 

gångvägar, de trottoarer som finns i anslutning till gatorna gör att förbindelsegraden är hög. Det 

finns överallt trottoarer eller gångvägar och beläggningen på dessa är fin och inga gropar eller andra 

hinder verkar störande. Vidare är avstånden relativt korta till följd av den finmaskighet som 

möjliggörs av de korta kvarteren.  

Stadsstruktur, trygghet och rädsla att utsättas för brott 

Den kvartersstruktur Sickla Udde är planerad efter ger korta avstånd och flera olika färdsträckor att 

välja mellan detta i kombination med att det samtidigt finns affärer i bostadsområdet, leder till att 

människor har anledning att röra sig på gator de annars inte valt att besöka vilket enligt Jacobs kan 

                                                             
108 Stockholms stad, Socialtjänstförvaltningen (2008) 
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leda till att säkerheten ökar.109 Hade alla butikslokaler varit uthyrda och öppna hade denna effekt 

varit ännu större. Det finns även en del balkonger riktade mot gatan och många lägenheter har 

fönster mot trottoarerna vilket ytterligare ökar antalet ögon på gatan. Den rapport där den upplevda 

tryggheten i området undersökts visar att området upplevs tryggast i hela stadsdelsområdet 

Södermalm och tryggheten är högre även jämfört med genomsnittet i hela Stockholm. 

Vidare är området relativt litet och lätt att överskåda, det är inte svårt att orientera sig vilket givetvis 

är en konsekvens av det undersökta områdets storlek. Det finns inte heller några direkta platser med 

dålig insyn, där man som fotgängare inte syns. En plats som är utformad så att tryggheten kan öka är 

den bro som binder samman områdena och som är byggd på ett sätt som släpper igenom mycket 

ljus. 

Trafiksäkerhet 

De låga hastigheterna för bilar torde innebära högre säkerhet för gångtrafikanterna, men eftersom 

all trafik sker i ett plan finns många tillfällen då gående kommer i kontakt med bilister, tvärbana och 

cyklister. Övergångsställen över den större vägen korsar även tvärbanan och rödljus förekommer 

inte. Detta sammantaget leder till att trafiksäkerheten ibland kan uppfattas som bristfällig, särskilt 

för barn.  

9. Fotgängarnas roll i planeringen utifrån planernas perspektiv 
Planerna för de olika områden speglar tydligt de olika planeringsideal som under tiden förändrats. I 

planerna för Bredäng är modernismen med dess rationella och effektiva modeller och metoder 

tongivande och detta exemplifieras i de plandokument vilka analyserats. Planerna är rationella i den 

meningen att varje markyta i planerna får en bestämd benämning och ett bestämt 

användningsområde. I planerna förekommer ofta ord som friområde, bostadsområde, arbetsområde 

och centrum vilket förutom ytornas bestämda funktion även innebär att dess tillämpning även ska 

vara uppdelad. Något som ytterligare illustrerar det rationella tankesättet är de många matematiska 

beräkningar och modeller vilka beräknar markens utnyttjande. Kännetecknande ord vilka 

återkommer och speglar rådande ideal är nettoområde, utnyttjandetal, nettoexploateringstal och 

beräkningsnorm .  

I plandokumenten för Rissne märks en förändring i synsättet. I dessa är begrepp som sociala behov, 

social service, levande stadsdel, grönska, tillhörighet och identifikation ord som sticker ut och 

återkommer. Det framgår tydligt att planerarnas önskemål är att Rissne ska vara något nytt och inte 

vara en del av den bebyggelse som uppförts ett decennium tidigare under miljonprogrammets era. I 

planerna, som är klart postmodernistiska, talas om områdets karaktär och dess yttre sammanhang 

vilket indikerar att hur området rent arkitektoniskt uppfattas ses som viktigt. Vidare talas det inte om 

funktionsuppdelning i samma utsträckning som vid planläggandet av Bredäng. I Rissne eftersträvades 

en blandning av funktionerna för att åstadkomma en så levande stadsdel som möjligt.  

Vid planerandet av Sickla Udde har synsättet förändrats och här finns inga uttalade mål om att de 

sociala behoven ska uppfyllas som i planeringen av Rissne. Det som förefaller vara den största 

skillnaden i plandokumenten är dess omfång och mer detaljerade utformning. Dessa har utvecklats 

och innehåller mycket mer information, det finns mer bakgrundsinformation rörande befolkning och 

                                                             
109 Jacobs, Jane (1961) 
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socioekonomiska förhållanden. Ett av de uttalade målen i stadsdelen är att nå en ökad miljö- och 

kretsloppsanpassning. Vidare framkommer att förebilden för det nya bostadsområdet är 

innerstadens kvartersstruktur och detta återkommer genom pandokumenten. Förutom 

”innerstadsliknande kvartersstruktur” förekommer andra kännetecknande ord för Sickla Udde. Dessa 

är bland andra offentlig karaktär, öppenhet, transparens, vattenutsikt och utblickar.  Planerna över 

Sickla Udde och vilka ligger närmast i tid känns mer modernistiska än postmodernistiska då det bland 

annat återigen förekommer även relativt mycket siffror och beräkningar om största solinfall vilket gör 

att en viss rationalitet anas.  

Bredäng 

Centralt i planerna över Bredäng är bilismen och dess framtid dåtidens planerare spår. Det märks 

klart att fokus ligger på biltrafiken och detta präglar och styr den övriga planeringen. Exempelvis 

planeras bebyggelsen bland annat så nära den större vägen som möjligt för att åstadkomma en god 

orientering för biltrafikanter och betydelsefullt är att området ska se trevligt ut för dem som färdas i 

bil. Vidare är de bilvägar och gator som planläggs dimensionerade efter morgondagens behov och de 

antaganden som under denna tid ansågs troliga. Vid en övergripande genomgång av 

plandokumenten över Bredäng går det att se tydliga skillnader i hur mycket text, mätt i kvantitativa 

termer, som skrivits om biltrafik och bilarnas vägnät jämfört med gångtrafiken och gångvägarna. Att 

det är så mycket mer skrivet om bilarna och biltrafiken kan ytterligare visa att intresse, framtidstro 

och fokus låg på denna typ av transportmedel vilket även kan innebära att mindre intresse riktats 

mot gångtrafikanterna och gångtrafikens framtida potential. 

Vad gäller bostadsbebyggelsens placering i Bredäng styrs denna enligt planerna först och främst av 

tunnelbanans och därmed centrums lokalisering. Bebyggelsen placeras därefter inom rimligt avstånd 

och där marken lämpas för bebyggelse. Vidare styrs flerfamiljshusens utformning och arkitektur av 

de krav på densitet och rationella produktionsmetoder som efterfrågats av staden. För att en större 

del småhus ska kunna byggas måste flerbostadshusen göras högre för att densitetskraven ska fyllas 

och samtidigt mycket grönytor bibehållas. Vidare har faktorer som solinfall i lägenheterna och 

enhetlig arkitektoniskt uttryck avgörande betydelse för hur bostäderna utformas. Att 

flerbostadshusen planeras efter dessa kriterier innebär samtidigt att det inte tas någon hänsyn till 

andra faktorer. Det kan även vara så att andra faktorer tas under betänkande men att dessa sedan 

prioriteras lägre, av planerna framgår inte detta då inga andra faktorer, däribland fotgängarna, 

nämns.  

Bland det som inte nämns i planerna över Bredäng är en stor del av fotgängarnas behov. Utan att det 

faktiskt står skrivet i de analyserade texterna framgår ändå att trafiksäkerheten och gångavstånd ses 

som viktiga faktorer. Detta illustreras framförallt i de planskilda korsningar som förekommer frekvent 

i planerna samt att gångtrafiken ska ske på särskilda gångvägar, det vill säga att trafikseparering ska 

råda. Detta kan hänga ihop med de stora mängderna förväntad biltrafik, något som kan ha utgjort 

grunden till att separerad gångtrafik sågs som det bästa eller kanske enda alternativet. Vidare 

illustrerar det faktum att man i planerna tillämpar den så kallade 500-metersavståndet att det finns 

en tanke om att det inte ska vara alltför långt att till fots ta sig till centrum och tunnelbana. 

Fotgängarnas behov vad gäller trafiksäkerhet och avstånd har i planerandet av Bredäng i viss mån 

uppmärksammats. Även att den kuperade terrängen innebär problem för fotgängarna är någots som 

identifieras och det presenteras vissa lösningar på hur detta i viss mån kan överkommas. Att detta 
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lyfts fram tyder på att det finns en medvetenhet om att den kuperade terrängen har betydelse för 

fotgängarna.  

Vidare vad gäller fotgängarnas behov gällande avstånd fanns vid planerandet av Bredäng ett uttalat 

stöd till att avstånden mellan de olika stationerna längs med tunnelbanans linjer är bra då detta 

förhindrar de olika områdena Bredäng och Sätra att växa samman samtidigt som det underlättar 

planmönstret med höghusbebyggelse – låghusbebyggelse - friområde. Detta torde även betyda att 

planerarna inte ville att Bredäng ska växa samman med intilliggande områden vilket i sin tur kan 

innebära att dåtidens planerare inte såg gångtrafik mellan dessa områden som ett alternativ vilket 

även styrks i plandokumenten och plankartorna där avsaknaden av passager som kan binda samman 

de olika bostadsområdena.  

Rissne 

Även i Rissne finns ett uttalat mål att så långt som möjligt trafikseparera bilar från övrig trafik, men 

till skillnad från Bredäng får detta enligt Rissneplanerna inte äventyra andra värden. Bland dessa 

värden nämns bland annat höga kostnader och tungt planeringsarbete som en av orsakerna till att 

inte planskilda korsningar ska tillämpas. Den trafiklösning som presenteras för området framställs 

som ett bra alternativ då det ger trafikseparerade och korta förbindelser mellan bostäder och service 

samtidigt som det även skapas en anknytning till centrala gångstråk och därmed skapas en kontakt 

till intilliggande områden. Lösningen innebär dock att körtiden i vissa fall kan bli lång, något som 

anses vara värt för att kunna ha trafikseparering i områdets centrala delar. Detta resonemang visar 

att man tar hänsyn till faktorer som är viktiga för fotgängarna och högt värdesätter dessa. Även 

avståndet, anknytning och kontakt till andra delar av Sundbyberg och angränsande bostadsområden 

betonas vilket underförstått innebär att det strävas efter att uppfylla vissa av fotgängarnas behov . 

Slutligen talas även om trafiksepareringen i termer av högre trafiksäkerhet för gångtrafikanter. Att 

bilisterna ibland får köra en omväg och att bilen enligt planerna skulle finnas på de gåendes villkor 

gör att faktorer som trafiksäkerhet och boendemiljön kan antas vara prioriterade. Ett uttalat mål i 

planerna är även att minska biltrafiken och att få fler ska gå till fots inom området, vilket ytterligare 

leder till slutsatsen att det inte är bilisterna det först och främst planeras för.  

Lokaliseringen av bostadsbebyggelse och den kommersiella bebyggelsen i Rissne styrs liksom fallet 

var i Bredäng först och främst utifrån tunnelbanan och avstånden till denna. Här tas hänsyn till 

gångtrafikanternas behov vad gäller gångavstånd och det talas även om behovet av matarbussar om 

avstånden är längre än 500 meter vilket antyder att avståndsfaktorn är av stor betydelse. De skäl som 

är avgörande för hur bostäderna utformas är de boendes möjlighet till att identifiera sig och känna 

tillhörighet till sin gård och behovet att bryta mot det som tidigare byggts. Mer detaljerade planer för 

hur bostadshusen ska gestaltas förekommer inte men det är påtagligt att variation uppfattas vara av 

största vikt för att ge möjlighet till identifikation och tillhörighet. Det är tydligt att planerarna ser den 

byggda miljön som en faktor vilken kan bidra men även begränsa det sociala liv vilket ska komma att 

utspelas i området. Detta exemplifieras bland annat genom de mål vilka finns uppställda i 

plandokumentet där ett av målen är att skapa ett område vilket inte bidrar till sociala problem. I 

detta sammanhang nämns dock inte hur bebyggelsen påverkar fotgängarna eller människorna som 

rör sig i området utan det talas endast om det ”sociala livet”, vad som menas med detta och hur 

byggnaderna ska utformas för att gynna det sociala livet framgår inte. Men att det finns en 

medvetenhet om bebyggelsens vikt gör att det eventuellt resoneras kring några av fotgängarnas 

behov.  
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I planerna betonas förutom att bebyggelsen ska vara varierad och småskalig att den samtidigt ska 

vara anpassad för rörelsehindrade. Att man tar hänsyn till rörelsehindrades begränsningar visar att 

det finns en förståelse för att det finns människor som kommer röra sig i området och som har 

särskilda behov som måste tillgodoses och att inte dessa människor kan rätta sig efter omgivningen. 

Dock nämns inte hur stadsdelen ska anpassas men senare i planerna presenteras terränghissar, 

maxlutning samt stegfria gångvägar. Det påpekas även att det är omöjligt att skapa tillräckligt god 

tillgänglighet för bland annat rullstolsbundna i hela området och att det därför är bättre att fokusera 

på ett antal punkter där satsningarna ska koncentreras. I detta sammanhang talas inte om fotgängare 

eller gångtrafikanter men underförstått berörs denna grupp då de rörelsehindrade är en del av den. 

Att området i viss mån kommer vara besvärligt att nå för bland annat rullstolsbundna påpekas men 

att detta även kan innebära konsekvenser för andra gångtrafikanter nämns inte. I planerna framgår 

dock att åtgärder för att öka gångsambanden eftersträvas och att dessa samband trots den 

besvärliga topografin ska vara goda.  Detta innebär att det även här förs diskussioner eller 

tankegångar kring faktorer som påverkar fotgängarna. I planerna framgår inte exakt vilka faktorer det 

diskuteras kring och ofta framgår inte heller vad planerarna tror att åtgärderna får för konsekvenser 

för fotgängarna eller de människor vilka ska röra sig i området.  

Skillnaderna mellan planerna för Bredäng och för Rissne är sammantaget väldigt stora. I planerna 

över Bredäng nämns inte sociala faktorer eller att bebyggelsen kan påverka det sociala livet som i 

framtiden ska utspela sig i området. Det är en annorlunda, mer sociologisk, syn på människan som 

presenteras under 70-talet då Rissne planerares vilket känns igen från planeringsteorierna och 

postmodernismens svar mot modernismen.  

Sickla Udde 

Planerna över Sickla Udde skiljer sig från de andra två områdena då det är ett område av 

stadsrumskaraktär som planeras, detta påverkar givetvis utformningen av gator och fotgängarnas 

förutsättningar. I Sickla Udde är det kvartersstruktur med trottoarer som eftersträvas och således 

kommer trafikblandningen naturligt. Gatornas dragning bestäms enligt planerna av de geometriska 

formerna i området samt på det sätt som bidrar till att skapa öppenhet till vattnet och den park som 

planeras i området. Här nämns inga behov för fotgängarna utan det är främst områdets öppenhet 

och transparens gentemot vattenrummet som betonas.  

Om bilismen är det som främst utmärker planerna över Bredäng och de sociala ambitionerna 

karakteriserar planläggningen för Rissne är det prioriteringen av vattenutsikten som kännetecknar 

planerna över Sickla Udde. Husens utformning bestäms först och främst efter hur själva udden är 

utformad och därefter bestämmer faktorer som solinfall, vattenutblickar och innerstadsmönster.  De 

mål som är utformade för området berör inte fotgängarna och inga av fotgängarnas behov nämns. 

Det som i planerna betonas är främst lägenheternas kvaliteter och att området ska framstå som 

trevligt. 

När det i planerna talas om gaturummet är det främst snabbspårvägen som är tongivande och denna 

sägs utgöra nerven i området. Inte heller när gaturummet beskrivs läggs någon vikt vid 

gångtrafikanterna och deras behov samtidigt som planteringar, enkelriktningar, bredd och 

serviceanläggningar diskuteras relativt ingående. Här kan antas att många av de åtgärder vilka 

planeras är till för fotgängarna och för att underlätta för denna grupp trafikanter och det är möjligt 

att dessa behov betraktas som självklara. Vidare finns många olika och utförliga åtgärder beskrivna i 
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planerna, bland annat står att garagen ska läggas under husen på grund av att ge gårdar och 

växtlighet de bästa förutsättningarna och detaljer som att jordlaget ovanpå garagen bör vara minst 

0,8 meter framgår. Men vad detta innebär för gående som ska gå ner i garaget framgår inte. Även 

parkens utformning i Sickla Udde finns noga beskriven med ungefärligt antal träd och vilka åtgärder 

som bör vidtagas för att skydda dessa. Att marken är kuperad och att detta innebär problem med att 

skapa flacka gångvägssystem nämns också vilket innebär att vissa av fotgängarnas behov 

uppmärksammas. Någon lösning på problemen presenteras dock inte. 

Ytterligare ett återkommande begrepp i planeringen av Sickla Udde är det miljöprogram vilket bland 

annat innebär att 80 procent arbetsresorna ska ske med kollektivtrafik, gång eller cykel. Därav finns i 

planerna en tilltro till spårvägen samtidigt som åtgärder för att minska biltrafiken vidtagits. Hur 

gångtrafiken ska ökas presenteras ingen lösning på. Däremot nämns utan att större vikt läggs vid 

detta att en gång och cykelbro ska knyta samman Sickla Udde med Sickla Kaj, detta antyder att 

fotgängarnas behov vad gäller kontakt och avstånd uppmärksammas. Vidare vad gäller biltrafiken ska 

denna ske i plan med övriga trafikslag för att skapa en god och levande stadsmiljö. Här menas att 

bilarnas negativa påverkan ska reduceras genom låga hastigheter och låga trafikmängder. Biltrafik i 

samma plan som gångtrafik och cykeltrafik torde innebära vissa konflikter men dessa reflekteras det 

inte över.  

Något det däremot reflekteras över, som inte i samma utsträckning förekommit i planerna över 

Bredäng och Rissne, och som även berör fotgängarna är den noggranna handikappanpassning som 

enligt planerna är nödvändig då planförslagets utformning påverkar ett antal faktorer som är 

väsentliga för den blivande stadsmiljön ur funktionshindrades synpunkt. Dessa är bland annat 

nivåförhållanden och angöringsavstånd. Dessa åtgärder syftar först och främst till att anpassa miljön 

för människor som på ett eller annat sätt har särskilda behov och underförstått identifieras vissa av 

fotgängarnas generella behov. Att utröna fotgängarnas roll blir här komplext då dessa åtgärder som i 

första hand utförs för att underlätta för en grupp fotgängare med särskilda behov även påverkar den 

stora gruppen fotgängare. Samtidigt nämns inte fotgängarna i planerna varvid dess roll känns 

försummad eller obeaktad.  

9.1 Fotgängarna, självklara men ändå inte synliga 

I planerna från Bredäng, Rissne och Sickla Udde finns många tillfällen då fotgängarna som grupp 

kunnat uppmärksammas men då de inte nämns. Detta gäller även då den aktuella åtgärden i planen 

utan tvekan finns med i syfte att tillfredsställa gångtrafikanternas behov. Exempelvis talas det om 

gångvägar, avstånd mellan tunnelbana och bostad eller lägre hastigheter för biltrafiken, vilka är 

handlingar som sannolikt finns med för fotgängarnas skull. Att fotgängarna finns med men ändå inte 

är det stora kännetecknet för fotgängarnas roll i planerna från Bredäng, Rissne och Sickla Udde. 

Jämförelser mellan dokumenten uppvisar ingen förändring av detta över tid, snarare kan 

fotgängarnas osynlighet upplevas ännu mer påtaglig i planerna över Sickla Udde då dessa är så pass 

detaljerade i övrigt. 

Till viss del kan tidens planeringsideal med dess tillhörande människosyn vara en del i förklaringen till 

att fotängarna är osynliga. Under modernismen sågs ju människan som anpassningsbar, att hon 

enligt detta sätt att se på verkligheten rättade sig efter bebyggelsen innebär samtidigt att ingen 

hänsyn behöver tas till särskilda behov. Men även under senare tid, då vi lämnat modernismen och 

är inne i postmodernismens era, skrivs inte ordet fotgängare eller gångtrafikant ut i planerna. Detta 
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kan inte bero på människosynen då planerare under postmodernismen uppmärksammat sambanden 

mellan människan och den byggda miljön. Att fotgängarna inte nämns kan istället förklaras av att 

denna grupp trafikanter är så självklar att dess existens tas för givet. Ändå påverkas fotgängarna och 

av de idéer och beslut vilka presenteras i planerna. Hur fotgängarna berörs och hur deras behov 

uppfyllts i de planerade områdena beror snarare på de förändrade övergripande planeringsidealen 

än på att fotgängarnas roll då dessa hela tiden varit osynliga.  

Fotgängarnas roll i planeringen får konsekvenser för hur platserna utformas. Om stor hänsyn skulle 

tas till de behov fotgängarna har eller om större vikt läggs vid bilarnas krav får givetvis konsekvenser 

för hur gator och torg utformas. Hur och varför valen och prioriteringarna görs grundas till viss del i 

den planeringsideologi och människosyn som gäller. Trafikplaneringsidealen som bestämmer hur 

gaturummet utformas är en del av de större planeringsidealen och förändrar sig därmed efter hur 

dessa utvecklas vilket påverkar förutsättningarna för gångtrafikanternas. I Bredäng, där näst intill 

total trafikseparering råder, är förhållandena för gångtrafiken annorlunda än i Sickla Udde där 

trafikblandning råder. Även hur planeringens övriga ideal ser ur, om det är funktionsuppdelning eller 

funktionsblandning som gäller och hur byggnaderna arkitektoniskt är utformade har betydelse för 

fotgängarnas förutsättningar.  

9.2 Planernas effekter för fotgängarna 

De faktorer Southworth listar som viktiga attribut för hur pass gångvänligt ett område är bestäms 

ofta i ett tidigt skede av planeringen.110 Vad som inte går att planera till fullo är bland annat hur 

tryggheten i ett område kommer att upplevas, men enligt Jacobs, Boverket och Malm et al kan den 

byggda miljön påverka hur ett område ur trygghetssynpunkt uppfattas.111 Därför kan synen på 

fotgängarna i planeringsstadiet även påverka denna punkt. Många av de faktorer vilka påverkar 

gångtrafikanterna är även svåra att ändra när ett område väl är byggt. Topografi, avstånd, barriärer 

och markanvändning utgör element som har stor betydelse för fotgängarna och som samtidigt kan 

vara mycket svåra att förändra i ett redan byggt bostadsområde.  

Planeringen med den roll i planeringen fotgängarna fått har skapat de förutsättningar, möjligheter 

och begränsningar som gäller för fotgängarna idag. Detta illustreras i bland annat i Bredäng och 

Rissne där tunnelbanan ligger inom bekvämt gångavstånd och att trafiksäkerheten i området upplevs 

vara god, något som planerna tog hänsyn till. Det fokus på bilismen som planerna över Bredäng 

avslöjade innebär att vägarna och gatorna bildar barriärer vilket gör avstånden för fotgängarna 

längre och kan även begränsa deras rörelsemönster. De tunnlar som byggts i Rissne och i ännu större 

utsträckning i Bredäng för att skapa trafikmässig säkerhet innebär för fotgängarna även omvägar 

eller otrygga passager. I Sickla Udde däremot, råder till följd av planeringsidealet trafikblandning där 

trafiksäkerheten för fotgängarna istället är lägre.  

Vidare har bebyggelsens utformning utgått från andra faktorer än vad som ur fotgängarnas synpunkt 

är viktigt vilket ibland har lett till att det är svårt att lokalisera sig i ett område. I Bredäng tvingas man 

som fotgängare i bland ta omvägar och gångvägarna ligger en bit från bostadshusen vilket minskar 

antalet bevakande ”ögon”. Vidare innebär den funktionsuppdelning, som enligt planerna var 

självklar, till att centrum under vissa tider kan upplevas som osäkert och otryggt. Att bebyggelsen är 

utformad utan tanke på hur denna upplevs ur fotgängarnas perspektiv kan även bidra till den 

                                                             
110 Southworth, Michael (2005) 
111 Jacobs, Jane (1961), Boverket (1998) s.10, Malm, Evald et al (2005) s. 27 
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otrygghet vissa känner i området. Att det inte finns några rum som direkt uppfattas som privata kan 

även leda till att den sociala kontrollen sjunker och att platsen uppfattas som otrygg. Det finns dock 

andra faktorer som kan spela in i hur ett område ur trygghetssynpunkt upplevs, bland annat hur 

detta befolkningsmässigt är sammansatt. Därför är det svårt att säga att otryggheten beror på 

planeringen, det kan lika gärna bero på lägenheternas storlek och om det är en stor del hyresrätter 

eller bostadsrätter. 

I Sickla Udde gynnar bebyggelsens utformning fotgängarna och de flesta behov vad gäller 

bebyggelsens struktur tillfredställs. Det förefaller vara så att Sickla Udde överlag är anpassat till 

fotgängarna och deras behov. Dock framgår i planerna att det främst är på grund av rådande ideal 

och krav på handikappanpassning, inte för att fotgängarnas behov tillgodoses, som bebyggelsen 

utformas som den gör. Fotgängarna är trots allt fortfarande osynliga i planeringen.  

10. Sammanfattande slutsatser 
Fotgängarnas roll i planeringen av bostadsområden i tätort hamnade under de stora programmens 

1960- och 70-tal i skymundan. Istället lyftes bilen fram och mycket av planeringen skedde med denna 

som mittpunkt. Många av fotgängarnas behov uppmärksammades inte vilket kan ha haft betydelse 

för att en del områden idag upplevs som jämförelsevis otrygga och ofta innehållande barriärer i form 

av vägar. Andra behov, bland annat trafiksäkerheten, betonades och områden planerade under 

denna tid har ur fotgängarnas perspektiv ofta väldigt god trafiksäkerhet. Vidare är bostadshusen ofta 

lokaliserade inom ett rimligt gångavstånd till tunnelbanan.  

Under det glada 1980-talet präglades planeringen av en betoning på sociala behov men fotgängarnas 

roll blev ändå inte uppmärksammad. Även i dessa områden fortsatte trafikseparering att råda, den 

var inte lika absolut och styrde inte lika mycket hur bebyggelsen kom att utformas som under 

decenniet tidigare. Trafiksepareringen leder till att också områden från denna tid upplevs som 

trafiksäkra. De variationer och den postmoderna stilblandning som efterfrågades här har resulterat i 

ett bättre klimat för fotgängarna vad gäller förbindelsegrad och framkomlighet. Stadsstrukturen ger 

även förutsättningar för att den upplevda tryggheten i områdena kan vara hög.  

Den moderna återanvändningen under 1990-talet syftar till den kvartersstruktur som återigen 

kännetecknade utformningen av bebyggelsen. I denna planering är fotgängarnas roll så självklar att 

den inte nämns, fotgängarna fortsätter att vara osynliga. Till följd av kvartersstrukturen uppfylls ändå 

många av fotgängarnas behov och denna typ av byggd miljö innebär bra premisser för att 

fotgängarna ska känna sig trygga. Att handikappanpassning nu var en del av planerna innebär givetvis 

även att fotgängarnas framkomlighet i dessa områden är god. Men kvartersstrukturen innebär även 

att trafiken i områdena blandas vilket i sin tur för med sig att trafiksäkerheten inte är lika hög som i 

områden planerade mellan 1960- och 1980-talet. Slutsatsen av studien är att fotgängarna varit 

osynliga i planeringen av bostadsområden i tätort och att det som haft betydelse för hur områdena 

idag ser ut ur en fotgängares perspektiv styrs av de övergripande planeringsidealen.  
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11. Vidare studier och kommentarer 
Hur dagens planering är utformad och hur fotgängarnas roll i denna ser ut vore intressant att 

studera. Vilken hänsyn tas idag till fotgängarnas behov vid planerandet av till exempel det som 

populistiskt kallas ”den promenadvänliga staden”? Vidare även vad som utgör grunderna i hur de 

prioriteringar och val som görs och som till viss del måste göras, är ur fotgängarnas perspektiv av vikt 

undersöka. Under arbetet med denna uppsats har jag många gånger undrat om det finns en 

medvetenhet av vad de beslut som tas får för konsekvenser. Vidare studier skulle kunna svara på 

frågan varför fotgängarna har varit osynliga i planeringen och kanske fortfarande är det .  
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