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Abstract 

 

Abstract 

Purpose: Råslätt is a residential neighborhood that is part of the Swedish “million home 

program” (1965-1975). The area consists almost entirely of rental apartments in 

prefabricated concrete buildings of 6-8 floors. Unemployment rates are high and the 

area is also highly segregated. Because of this, Råslätt has a bad reputation. 

The goal of this study is to examine the parameters of the physical, public space that 

can contribute to a more attractive residential area and based on the findings design a 

proposal that will be presented by sketches and a picture. 

Method: The methods used are primarily document analysis and observations. In 

addition, an interview with a professional area manager has been implemented. The 

final sketch has been made with 3D-modeling software. 

Findings: The area's center buildings have been analyzed using various theories and 

from these concluded a number of parameters that are important for this residential area 

to be attractive. Using these parameters, a proposal has been designed with 3D-

modeling software and presented as overview maps and a picture of how the area could 

look like. 

Implications: Through a proposal of changes in the physical planning, the 

attractiveness of the area and the social mix could be improved. Improvements that 

could enhance the attractiveness have been developed and are as follows: more sitting 

possibilities, better accessibility, more interesting architecture, larger focus on 

aesthetics, more planned green space in the center, attractive new housing in the city 

center, to better link the different ground levels and an increased number of focus points 

for visual experiences. 

For further research in the area, it could be interesting to investigate what is already 

being done in new construction projects to avoid problems that “the million home 

program” resulted in, and to come up with further proposals on how to improve the 

work at the new projects. It could also be interesting to examine the redevelopment 

proposals based upon economic and ecological sustainability. 

Limitations: The focus has been at the center of the buildings due to our basic theory 

that it is possible to improve the attractiveness of the area by only focusing on public 

space. This is also to avoid the negative effects of a rising social status in a residential 

area (gentrification) whenever possible. Economic aspects have also been disregarded 

in this report.  

Keywords: Attractiveness, “million home program”, renewal, design proposals.  
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Sammanfattning 

Syfte: Råslätt är ett bostadsområde som ingår i det svenska miljonprogrammet. 

Området består nästan uteslutande av hyresrätter i prefabricerade betonghus med 6-8 

våningar. Arbetslösheten är utbredd och det är mycket segregerat i området. Området 

har även dåligt rykte på grund av detta.  

Målet med det här examensarbetet är att undersöka vilka parametrar i den fysiska, 

offentliga miljön som kan bidra till ett mer attraktivt bostadsområde och utefter dessa 

utforma ett förslag som redovisas med skisser och en bild. 

Metod: De metoder som använts är i första hand dokumentanalys och observationer. 

Dessutom har en intervju med en yrkesverksam förvaltare och områdeschef 

genomförts. Den avslutande skissen har sedan gjorts i ett 3D-modelleringsprogram. 

Resultat: Områdets centrumbebyggelse har analyserats med hjälp av olika teorier och 

på det sättet har man kommit fram till ett antal parametrar som är viktiga för att 

bostadsområdet ska vara attraktivt. Med hjälp av dessa parametrar har ett förslag 

utformats i ett 3D-modelleringsprogram och redovisats som översiktskartor och en bild 

på hur området skulle kunna se ut. 

Konsekvenser: Genom ett förslag på förändringar i den fysiska planeringen kan 

områdets attraktivitet och den sociala blandningen förbättras. De konkreta förslagen 

som skulle kunna förbättra attraktiviteten har tagits fram är: Fler sittplatser, bättre 

tillgänglighet, intressantare arkitektur, mer fokus på estetik, fler planerade grönytor i 

centrum, nya attraktiva bostäder i centrum, större koppling mellan olika marknivåer och 

fler fokuspunkter för visuella upplevelser. 

För att forska vidare i ämnesområdet skulle det kunna vara intressant att utreda vad som 

redan görs vid nyproduktion för att undvika de problem som miljonprogrammet 

medförde samt att komma med ytterligare förslag på hur man kan förbättra arbetet vid 

nybyggnation. Det skulle även kunna vara intressant att undersöka ett 

ombyggnadsförslag utifrån ekonomiska och ekologiska hållbarhetsaspekter.  

Begränsningar: Fokus har legat på centrumbebyggelsen på grund av att vår 

grundläggande tes är att det går att förbättra attraktiviteten i ett område genom att bara 

fokusera på det offentliga rummet. Detta också för att undvika de negativa effekterna 

av den sociala statushöjningen av ett bostadsområde (gentrifiering) i största möjliga 

mån. Ekonomiska aspekter har även bortsetts ifrån i den här rapporten.  

Nyckelord: Attraktivitet, miljonprogramsområden, förnyelse, utformningsförslag. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Bostadsbristen i Sverige och Jönköping 
Bostadsbristen har under de senaste åren blivit ett allt större problem. Länsstyrelsen, 

Ungdomsstyrelsen och Hyresgästföreningen är bara några instanser som genom 

undersökningar kommit fram till att fler bostäder behöver byggas (Ögren, 

Svenningsson 2015; Bohlin 2012; Hagetoft, 2015). För vissa grupper är 

bostadssituationen akut (ASP-gruppen, 2015). 

En liknande situation fanns i Sverige innan det statliga miljonprogrammet verkställdes 

1965-1975. Idag ligger ansvaret för att försörja befolkningen med bostäder på 

kommunerna. Jönköpings kommun är en av de kommuner som har utvecklat ett 

bostadsförsörjningsprogram (ASP-gruppen, 2015). 

Jönköpings kommun har beslutat att de nya bostäderna ska byggas genom förtätning av 

staden för att undvika exploatering av orörd natur i största möjliga utsträckning. 

(Jönköpings kommun, 2015) 

1.1.2 Segregation 
I de bostadsområden som byggdes under miljonprogrammet lever idag en stor del av 

de minst bemedlade människorna. Utformningen och det geografiska läget på 

miljonprogramsområdena karakteriseras ofta utav 60-talets ideal och de 

byggnadsmetoder som möjliggjorde att 1 miljon bostäder kunde uppföras på tio år.  

Var människor väljer att bo beror oftast på läget och hyreskostnaderna och i Sverige är 

de bostäderna som värderas lägst ofta de som finns i miljonprogramsområdena. De 

bostäder som finns i miljonprogramsområdena är ofta hyresrätter med låg hyra. 

Eftersom dessa bostäder väljs bort av människor med större ekonomiska friheter, 

kommer människor med sämre ekonomi oftare att bosätta sig i de områdena. Det kan 

vara människor som tillhör dåligt integrerade grupper, arbetslösa och flyktingar. 

Bostadskostnaderna leder tillsammans med rykten och misskötta områden till att 

fattigare grupper segregeras i miljonprogramsområdena. 

Den rådande sociala statushöjningen av bostadsområden (gentrifiering) i innerstaden 

förstärker segregationen genom att redan socioekonomiskt utsatta stadsdelar blir mer 

utsatta. Begreppet filtrering används för att beskriva detta fenomen. En stadsdels 

attraktivitet och status beror ofta till stor del på hur den sociala sammansättningen ser 

ut. Detta leder till en ond cirkel där en stadsdel med låg status attraherar fler människor 

med dålig ekonomi vilket förstärker områdets låga status. (Boverket, 2015) 

1.1.3 Blandade boendeområden 
De problem som kan upplevas i segregerade förorter där de mest utsatta och minst 

bemedlade människorna bor har intresserat forskare under en lång tid. Undersökningar 

har visat att de människor som bor i områden med en mer blandad befolkning har lättare 

att skapa sig en karriär och löper mindre risk att bli arbetslösa. (Bergsten, Zara, 2010). 

Enligt statistik är Råslätt per definition ett socialt och ekonomiskt segregerat området 

med hög andel arbetslösa och låginkomsttagare. (Jönköpings kommun, 2014) 
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Att försöka göra detta område mer integrerat skulle kunna gynna de boende i området 

samtidigt som det skulle kunna avhjälpa bostadsbristen i Jönköping om fler bostäder 

samtidigt byggs. Trivsel och ökad handel i området kan leda till en mer attraktiv förort. 

Råslätt är valt som objekt för denna fallstudie. 

1.1.4 Jönköping stad 
Jönköping är en kommun i södra Sverige som har ca 133 310 invånare och är Sveriges 

tionde största kommun. Den största staden i kommunen är Jönköping stad som 2015 

hade ca 62 926 invånare. Jönköping har en historia som går tillbaka till 1200-talet och 

var på 1800-talet en industristad. Idag finns inga större industrier kvar i staden. Enligt 

kommunen är den största arbetsgivaren kommunen själva, därefter Region Jönköpings 

län. Kommunen räknar med att befolkningen kommer att växa under de nästkommande 

åren och planerar därför att bygga fler bostäder för att tillgodose befintliga och framtida 

behov. (jonkoping.se, 2016) (ASP-gruppen, 2015) 

Råslätt som bostadsområde  

I Jönköping finns ett representativt miljonprogramsområde i Råslätt, söder om 

stadskärnan. Bostäderna i Råslätt ägs av det kommunägda bostadsbolaget Vätterhem. 

Bostadsområdet har haft samma antal lägenheter sedan de senaste byggnaderna 

färdigställdes 1972. På 12 år mellan 2002 och 2014 har antalet invånare ökat från 4511 

personer till 5 116 personer. Antalet bostäder i området är 2 300 lägenheter samt 550 

studentrum. I varje studentrum kan endast en person bo. I det övriga bostadsbeståndet 

på området bodde det 2014 statistiskt sett knappt 2 personer per lägenhet (Bilaga 1: 

Statistik Råslätt, 2014) (vatterhem.se, 2016) 

Enligt siffror från Jönköpings kommun från 2014 är 2 498 av de 5 116 invånarna 

utlandsfödda. Antalet svenskfödda utgör alltså 51 % av befolkningen i området. Detta 

kan betyda att det finns en fungerande etnisk integration men det är en betydligt högre 

siffra än övriga kommunen där 15 % är utlandsfödda. I stadsdelen bor en hög andel 

unga och arbetslösa människor. Kommunens statistik från 2014 visar att arbetslösheten 

är nära 50 % (Bilaga 1: Statistik Råslätt, 2014).  

I en rapport från EU:s forskningsinitiativ Restate år 2005 slås det fast att de största 

problemen är socioekonomiska. Restate genomfördes alltså för tio år sedan och det 

finns ingen mer aktuell utredning. Det finns dock aktuell statistik som går att jämföra 

med äldre statistik. Den senaste statistiken från Jönköpings kommun är från 2013/2014 

och den äldsta är från 2001, 2003 och 2004. De jämförelserna visar att arbetslösheten 

har gått ner marginellt, antalet utlandsfödda har ökat och att både låginkomsttagare och 

höginkomsttagare har ökat. Att 

höginkomsttagare har ökat i området 

kan bero på den årliga löneökningen. 

Åldersfördelningen har ändrats 

marginellt. Statistiken visar alltså på 

marginella förändringar hos 

befolkningen. Samma problem som 

enligt Restate fanns 2005 tycks finnas 

även 2013/2014. 

Tabell 1.1 Statistiskt faktablad om Jönköping 

april 2015 (jonkoping.se, 2016) 
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Figur 1.1 Översiktskarta Råslätt och Jönköping.(Anna Karlsson) 
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1.2 Problembeskrivning 
Eftersom problemen i förorten är likartade i de flesta europeiska storstäder finns det 

exempel att ta lärdom av när det gäller förutsättningar för förnyelse av förorter. 

Wassenberg och van Dijken (Wassenberg; van Dijken, 2011) har undersökt hur 

utvecklingen och förnyelsen av grannskap med sociala och ekonomiska problem har 

kunnat bidra med lösningar på lokal nivå. I deras rapport finns sex nyckelfrågor som 

ansågs viktiga för en lyckad förnyelse. Bland nyckelfrågorna förekommer vikten av att 

balansera fokus på invånare, utrymmen och organisation i planer och program för 

bostadsområden. För ett lyckat bostadsområde krävs lika mycket fokus på vardera av 

dessa tre komponenter. En annan nyckelfråga är vikten av den sociala blandningen. 

Undersökningen tar även upp de vanligaste problemen i förorterna.  

Boverkets rapport från 2015 behandlar problemen i svenska miljonprogramsområden 

och dokumenterar hur fyra förortsområden har blivit mer attraktiva med hjälp av olika 

åtgärder från fastighetsägarnas sida. Rapporten nämner dåligt rykte, utanförskap samt 

socioekonomisk segregation som de största problemen i miljonprogramsområdena.  

I Råslätt visar statistiken (jonkoping.se, 2016) att arbetslösheten är utbredd bland 

områdets befolkning. Detta är ett av de vanligaste problemen i den här typen av 
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områden och leder i sin tur till sociala problem för stadsdelen. Att arbetslöshet och 

segregation hänger ihop framgår även i Philip Lawtons artikel om socialt blandade 

områden. Där behandlar han vikten av att stadsplanerare, arkitekter och förvaltare 

utformar och upprätthåller de sociala och offentliga ytorna för att skapa ett trivsamt 

område som attraherar en blandad befolkning. (Lawton, 2013) 

Forskning har visat att om den socioekonomiska blandningen i ett område ökar, kan det 

få effekter som höjda gymnasiebetyg, ökat antal högskolesökande, sänkt arbetslöshet 

och snabbare karriär bland invånarna (Bergsten, Zara: 2010). 

År 2005 gjordes en undersökning i samarbete med EU-initiativet Restate, av hur de 

boende i Råslätt upplevde området och bostäderna (Andersson, Roger: 2005). 

Undersökningen genomfördes som en enkät. Redan då konstaterades det att 

arbetslösheten var högre än i övriga delar av kommunen. Svaren på enkäten visade att 

det de flesta boende höll med om att området hade dåligt rykte men att de inte tyckte 

att området levde upp till ryktet. Vidare var det mest omtyckta närheten till service och 

butiker, och det minst omtyckta angavs vara människorna som bodde där. 

Undersökningen visade också att många av de boende hade planer på att flytta ut under 

de nästkommande två åren. Statistiken har endast förändrats marginellt när det gäller 

medelinkomst och arbetslöshet under dessa 11 år. Detta kan betyda att området inte har 

genomgått någon större förändring.  
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Tabell 1.2 Omtyckta och ogillade aspekter i Råslätt. (Andersson, Roger: 2005.) 

 

Ägaren av området, det kommunala bostadsbolaget Vätterhem, har genomfört 

renoveringar och stambyten i sina fastigheter för att höja bostäderna till dagens standard 

(Vätterhem: 2016). I övrigt har inga uppmärksammade försök till gentrifiering av 

området funnits. Råslätt centrum har idag många värdefulla funktioner som simhall, 

bibliotek, matbutik, kyrka samt lokaler som hyrs ut till lokala näringsidkare. Vikten av 

attraktiva och väl utformade mötesplatser som Lawton pratar om verkar dock inte ha 

tagits i akt när det gäller planeringen av Råslätts centrum. (Lawton, 2013). 

Enligt kommunens detaljplaner byggdes delar av centrumet under 1960- talet och fick 

senare tillbyggnader under 1980-talet. Detta bidrar till ett centrumområde som inte 

präglas av en enhetlig utformningstanke.  
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Grunden för detta examensarbete är att med stöd i problembeskrivningen utforma ett 

förslag på hur Råslätts centrum kan bidra till att dämpa dåligt rykte, bostadsbrist, social 

segregation och bristen på väl utformade mötesplatser i området. Då dessa stigman går 

hand i hand hoppas vi kunna göra en plan för förbättring som gynnar både kommun, 

invånare och privata företag. Allt detta med en viktig avgränsning. Nämligen att låta 

det befintliga bostadsbeståndet få vara orört för att undvika en av de största negativa 

konsekvenserna av gentrifiering, nämligen höjd boendekostnad. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med det här examensarbetet är att undersöka vilka parametrar i den fysiska, 

offentliga miljön som kan bidra till ett mer attraktivt bostadsområde och utefter dessa 

utforma ett förslag som redovisas med skisser och en bild. 

1. Hur kan man öka ett bostadsområdes attraktivitet utan att förändra befintliga 

bostäder? 

2. Vad finns det för förändringsmöjligheter för att öka attraktiviteten i just Råslätts 

centrum? 

3. Hur skulle ett förändringsförslag för Råslätts centrum kunna se ut? 

1.4 Avgränsningar 
Befintliga bostäder kommer att lämnas som de är, d.v.s. vi kommer inte att komma med 

ett förändringsförslag som involverar ombyggnad av lägenheterna. Vår grundläggande 

tes är att det går att öka attraktiviteten i ett område genom att enbart förnya dess 

centrumbebyggelse. Vi kommer heller inte att ta hänsyn till ekonomiska aspekter när 

vi gör ett nytt utformningsförslag.  

1.5 Disposition 
Kapitel två behandlar vilka metoder som används under arbetet, deras relevans och 

trovärdighet. I kapitel tre presenteras teorierna om orsaker till problem i segregerade 

förorter samt potentiella lösningar. I kapitel fyra presenteras empirin som teorierna och 

metoderna lett fram till. 

I kapitel fem redovisas resultatet och analysen av arbetet och här besvaras 

frågeställningarna utifrån vår fallstudie. Här beskrivs vad som teoretiskt skulle kunna 

göras i Råslätt för att få ett mer blandat område. Frågeställningarna syftar till att 

klargöra vilka alternativ och åtgärder som kan vara relevanta i området. I kapitel 6 

sammanfattas och diskuteras resultaten. Här diskuteras även hur framtida 

bostadsområden kan utformas för att undvika de problem vi ser i dagens 

miljonprogramsområden.
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2 Metod och genomförande 

2.1 Undersökningsstrategi 
För att svara på frågeställningarna används olika kvalitativa metoder. Metoderna som 

kommer att användas är litteraturstudier och sammanställning av rapporter, 

dokumentanalys av till exempel översikts- och detaljplaner samt en intervju. Syftet med 

att använda flera olika metoder är att öka både validiteten och reliabiliteten av 

rapporten. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

2.2.1 Frågeställning 1: Hur kan man öka ett bostadsområdes attraktivitet 
utan att förändra befintliga bostäder? 

För att svara på den första frågeställningen kommer litteraturstudier av aktuella studier 

inom ämnesområdet att genomföras. Studierna beskrivs i teorikapitlet. Attraktivitet är 

ett mycket svårt begrepp att utreda då det är många mjuka parametrar att ta hänsyn till. 

Men med denna metod bör utredningen bli valid. Reliabiliteten är inte lika stor som i 

en kvantitativ utredning. 

2.2.2 Frågeställning 2: Vad finns det för förändringsmöjligheter för att 
öka attraktiviteten i just Råslätts centrum? 

Frågeställningen kommer att besvaras med hjälp av en inventering av Råslätt. 

Inventeringen utreder områdets befintliga kvaliteter. Data kommer att jämföras med 

resultat från frågeställning 1. Ett antal kvalitéer som kan förbättras i Råslätt 

sammanställs. Forskningsresultat och utredningar från andra miljonprogramsområden 

som visat på en framgångsrik förnyelseprocess används här. Validiteten för metoden 

metod är hög och den passar frågeställningen väl. Reliabiliteten är också hög om många 

använda källor säger ungefär samma sak. Det är dock alltid osäkert att utreda subjektiva 

ämnen.   

Utöver inventeringen kommer en intervju med Vätterhem att genomföras. Syftet med 

intervjun är att få en tydligare bild av Råslätt och att få ett perspektiv från 

fastighetsägarnas och förvaltarnas sida. Eftersom Vätterhem har ett områdeskontor i 

Råslätt finns deras personal på plats i området dagligen. Att intervjua någon ur 

förvaltarstaben ger information med hög validitet. Reliabiliteten är dock begränsad 

eftersom svaren i intervjun kan vara subjektiva. Statistiken vi använder oss av har både 

hög validitet och reliabilitet. 

2.2.3 Frågeställning 3: Hur skulle ett förändringsförslag för Råslätts 
centrum kunna se ut? 

Ett skissförslag kommer att tas fram i ett 3D-modelleringsprogram och presenteras med 

översiktliga ritningar och en bild så att det blir förståeligt för läsaren. Detta blir ett 

exempel med hög validitet men låg reliabilitet då det finns många olika sätt att förnya 

ett centrum för förbättring. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Vi kommer att använda oss av kvalitativa metoder enligt “Metodboken” (Conny 

Svenning, 2003). 
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2.3.1 Dokumentanalys 
Vi ska göra en analys av olika dokument med information om området såsom 

översiktsplaner och detaljplaner. 

2.3.2 Litteraturstudier 
Detta innebär analyser av rapporter och annat redan bearbetat material som är publicerat 

i en tidskrift eller bok. 

2.3.3 Observation/Inventering av Råslätts centrum 
Observationer med hjälp av olika parametrar görs genom att åka till området och 

använda sig av mätbara världen som sedan skrivs ner. 

2.3.4 Skissarbete 
En skiss kommer att göras genom att använda vedertagna program som sedan visas upp 

som ritningar eller bilder. 

2.3.5 Intervju 
För att samla in subjektiv information kommer en semistrukturerad intervju att göras 

med en förvaltare på Vätterhem. Här har det gjorts en bedömning att det endast behövs 

en intervju. 

2.4 Arbetsgång 
Målet med detta projekt är att undersöka hur en förort generellt kan bli mer attraktiv för 

både befintliga och potentiella framtida invånare. Dessa generella metoder ska sedan 

jämföras med förorten Råslätt i Jönköping och utefter slutsatserna skall ett 

förändringsförslag utformas i schematisk form. Arbetsgången innefattar insamling av 

data genom dokumentanalys, litteraturstudier, intervju och inventering av nuvarande 

översikts- och detaljplaner. Information från källorna i teoriavsnittet sammanställs för 

att svara på den första frågeställningen. Teorierna och fallstudierna som beskrivs i 

källorna, ligger till grund för en del av empirin och resultatet i detta projekt. 

För att ta reda på den aktuella situationen i Råslätt utformas ett poängsystem utifrån 

Gehls tolv teorier (2010) som kompletteras med teorier om “Lively Planning” och 

erfarenheter från Eu:s Restate (2005) om önskemål på serviceutbud. Detta poängsystem 

används tillsammans med svaren från intervjun för att besvara den andra 

frågeställningen. 

Den sista frågeställningen besvaras med en beskrivande text, en översiktlig planritning 

och en bild på hur ett nytt mer attraktivt centrum kan utformas. Förslaget baseras på det 

teoretiska ramverket. Detta bör ses som ett teoretiskt förslag. 

2.5 Trovärdighet 

2.5.1 Dokumentanalys 
Det kommer att göras en inventering av nuvarande översikts- och detaljplaner, dessa 

kommer vi sedan använda som grund för skissningen. Vi kommer få en validitet som 

är hög då vi använder förstahandskällor som underlag. 
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2.5.2 Litteraturstudier 
Genom litteraturstudier av befintliga, publicerade rapporter i ämnesområdet, kan 

ståndpunkterna sammanställas så att de lätt kan analyseras och användas. Det ger en 

hög yttre validitet. 

2.5.3 Observation (Inventering av Råslätt) 
För att kunna mäta attraktiviteten i området kommer vi att använda Gehls teorier, teorin 

“Lively Planning” samt erfarenheter från EU:s forskningsinitiativ Restate. Genom att 

skapa ett poängsystem baserat på dessa teorier skapas ett mätbart värde på ett annars 

subjektivt attribut. Detta gör att resultatet som man får fram kommer att ha en hög inre 

validitet då dessa teorier beskriver en attraktiv stad. För att skapa en hög yttre validitet 

måste man se till att gränserna mellan att ett “mål” är uppfyllt respektive inte uppfyllt 

är mätbara och tydliga utan gråzoner. Med detta tillvägagångssätt blir även reliabiliteten 

hög. 

2.5.4 Skissarbete 
Förändringsförslaget baseras på föregående data. Genom att utgå från poängsystemet 

vi skapat kan vi se till att skissen ökar attraktiviteten utifrån från våra kriterier. Detta 

gör att tillvägagångssättet har hög inre validitet. Yttre validitet uppnås genom att data 

som kommer ut har de egenskaper vi vill att det ska ha. Eftersom det här är ett förslag 

på hur det kan se ut kommer det med all sannolikhet inte att kunna upprepas då detta är 

ett praktiskt exempel som bara kan appliceras på Råslätt. 

2.5.5 Intervju 
Intervjun som kommer att göras syftar till att få inblick i hur fastighetsbolaget och 

förvaltaren Vätterhem ser på Råslätt centrum. Att intervjua en anställd på Vätterhems 

områdeskontor i Råslätt ger då hög validitet. Dock måste reliabiliteten i svaren beaktas 

då den enskilda intervjupersonens åsikter eller uppskattning kan skilja sig från andra 

anställda eller från bolagets policy eftersom endast en intervju har gjorts.
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3 Teoretiskt ramverk 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

3.1.1 Social blandning, sociala ytor och design. 
Denna teori behandlar sätt att göra ett område socialt blandat med fysiska strategier och 

design. Detta kopplar till våra frågeställningar eftersom främjande av social blandning 

är ett sätt att göra ett område mer attraktivt utan att påverka befintliga bostäder. 

(Lawton, 2013) 

3.1.2 Nyckelfrågor vid urban förnyelse. 
Författarna diskuterar hur förnyelse av ett område kan lyckas genom att balanserat 

fokusera på byggnader, mötesplatser och offentliga rum, samt social blandning. Detta 

är även kopplat till ökad attraktivitet i bostadsområden utan att ändra på befintliga 

bostäder. (Wassenberg; van Dijken, 2011) 

3.1.3 Gehl 
Gehl diskuterar vilka kvalitéer som gör ett bostadsområde attraktivt och trivsamt. Detta 

kopplar till våra frågeställningar då Gehls teorier beskriver vad som kan göras för att 

uppnå ökad attraktivitet. (Gehl, 2010). 

3.1.4 Attraktiva miljonprogramsområden 
Boverket har (2015) sammanställt en rapport om attraktiva miljonprogramsområden 

som beskriver hur förnyelsen av några svenska bostadsområden, som byggdes under 

miljonprogrammet, har fungerat och hur resultatet blev. Fallstudien kopplar till 

frågeställningarna genom svenska miljonprogramsområden och deras 

förnyelseprocesser.  

3.1.5 Lively planning 
Att använda Lively planning som metod för att planera städer och områden syftar till 

att öka attraktiviteten. Eftersom terorin har offentliga platser och aktiviteter i fokus är 

den relevant för detta arbete. Lively planning styrker även teorier från Gehl. (Cilliers, 

Timmermans, van den Goorbergh, Slijkhuis, 2014) 

3.2 Social blandning, sociala ytor och design. 
I Philip Lawtons artikel diskuteras utformningen av de offentliga ytorna för det socialt 

blandade bostadsområdet. (Lawton, 2013). Undersökningen genomfördes i några av 

Amsterdams bostadsområden som består av både hyresrätter och ägarlägenheter som 

kan anses motsvara bostadsrättens funktion i Sverige. Undersökningen är gjord genom 

intervjuer med samhällsplanerare, arkitekter och anställda på fastighetsbolag m.fl.  

Artikeln tar upp vilka problem som kan uppträda i områden som består av kommunalt 

ägda hyresrätter, med låga hyror, blandat med t.ex. bostadsrätter som har en 

marknadsorienterad kostnad. De problem som de intervjuade fackpersonerna nämner 

gäller offentliga ytor, trapphus och gårdar, och olika människors uppfattning om dess 

funktion. Det verkar som om de förorter eller bostadsområden där det finns byggnader 

som innehåller både privatägda lägenheter och kommunala hyresrätter, upplever 

problem med interaktionen mellan människor med olika socioekonomiska situationer. 
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De barn som bor i de kommunägda bostäderna använder frekvent de gemensamma 

gårdarna men stör samtidigt de boende som har köpt sin bostad i samma hus och som 

anser att gården skall vara en lugn plats. I sin artikel presenterar Lawton 

tillvägagångssätt för att undvika det ovan nämnda problemet. De tillfrågade personerna 

inom fastighetsbranschen ser fler problem vid en social blandning inom samma 

trapphus. Där är interaktionen mellan olika socioekonomiska grupper mer omfattande 

och olika förväntningar ställs på förvaltningen och användandet av det gemensamma 

utrymmet. Om områdets sociala blandning är uppdelad mellan olika byggnader eller 

kvarter finns inte samma problem som när uppdelningen är inom trapphus. En lösning 

på konflikter vid socialt blandade områden tycks alltså vara att behålla en viss 

segregation inom området. En ytterligare strategi är att skapa neutrala områden mellan 

de gårdar som tillhör hus med olika upplåtelseformer. Det neutrala området har som 

funktion att låta människor från olika bakgrund mötas utan att den ena gruppen känner 

sig hotad eller störd. Det kan handla om en väg eller en trottoar eller en yta som inte 

direkt tillhör någon byggnad eller fastighet. 

3.3 Nyckelfrågor vid urban förnyelse. 
Wassenberg och van Dijken (2011) diskuterar i sin rapport, olika nyckelfrågor för att 

nå framgång med urban förnyelse. De har undersökt sex stycken ekonomiskt och socialt 

eftersatta områden i Europa. De länder som medverkade i undersökningen är England, 

Norge, Nederländerna, Tyskland och Portugal. De medverkande branschutövarna 

bidrog med erfarenheter om hur dessa bostadsområden hade utvecklats och hur 

förnyelseprocessen hade skett. Arbetet med de sex olika städerna resulterade i sex 

nyckelfrågor som enligt författarna bör tas i akt under en urban förnyelseprocess. De 

sex nyckelfrågorna lyder: 

1. Balansera fokus på människor, plats och organisation 

2. Eftersträva social blandning 

3. Hållbar kvalitet 

4. Från att styra till att leda 

5. Berättiga invånare 

6. Finansiering  

I denna rapport tar vi endast fasta på de första två frågorna som vi anser är av störst 

relevans för detta arbete. 

3.3.1 Balansera fokus på människor, plats och organisation 
Wassenberg och van Dijken argumenterar att ett eftersatt bostadsområde som upplever 

problem med segregation, hög arbetslöshet och fattigdom behöver en policy som strävar 

efter att motverka problemen. Policyn ska i sin tur vara rätt balanserad mellan 

människor, plats och organisation för att kunna uppnå ett tillfredsställande resultat. Hur 

balansen ska se ut är individuellt för varje område, författarna hävdar att det inte finns 

någon mall att gå efter.  

Att fokusera på människorna som bor där innebär att försöka hjälpa människor att ta 

sig ur olika problem som arbetslöshet, missbruk eller social isolering. Detta kan göras 

genom olika sociala satsningar som främjar interaktion mellan människor, språkkurser 

eller genom att uppmuntra arbetsgivare att anställa.  

Att fokusera på platser innebär att förbättra den fysiska miljön i bostadsområdet. Detta 

inkluderar renovering av bostäder, skapandet av meningsfulla offentliga platser och 
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mötesplatser men även skapandet av landmärken som förnyar ryktet av området. Detta 

för att skapa en positiv bild av området men även för att öka rörelsen och kommersen.  

Att ha fokus på organisationen syftar på organisationen av planerare och förvaltare. Att 

ha tydliga riktlinjer, väl definierade ansvarsområden och att arbeta med främjandet av 

olika typer av näringsidkare på området. 

Wassenberg och van Dijken diskuterar möjligheten att fokusera på ett områdes 

befintliga tillgångar oavsett om det är människorna som bor där eller fysiska platser. 

Att inkludera de boende i en förnyelseprocess kan visa på positiva effekter. 

3.3.2 Eftersträva social blandning 
Författarna menar att en social blandning bör eftersträvas. Detta kräver en policy som 

är anpassad till det specifika området och som är väl balanserad enligt föregående 

avsnitt. Planerare och makthavare bör diskutera hur den sociala blandningen skall 

uppnås och utvärdera de potentiella konsekvenserna för att undvika eventuella 

motgångar.  

Ett konkret sätt att främja social blandning är att införa olika upplåtelseformer i ett 

bostadsområde. Detta kan bidra till en blandning av människor i olika ekonomiska 

situationer. Dessutom hävdar författarna att Norges motsvarighet till bostadsrätter 

skapar ett socialt sammanhang som främjar inkludering av olika etniciteter och 

uppmuntrar till engagemang inom bostadsområdet. 

3.4 Gehl 
I sina teorier beskriver författaren (Gehl, 2010) tre huvudsakliga kvalitéer som avgör 

hur väl människor trivs och samspelar med varandra i en stad. Det handlar om beskydd, 

trevnad och välbehag. De är beskrivna i varsitt kapitel nedanför. 

3.4.1 Beskydd 
För att skapa en stad där alla känner sig säkra bör alla fotgängare skyddas från trafiken. 

Invånarna bör även skyddas från brottslighet och våld, detta genom att t.ex. ha en livlig 

offentlig sfär och funktioner vars öppettider överlappar över dygnet. I en stad bör 

invånarna skyddas från otrevliga sinnesupplevelser såsom dåligt väder, smuts och 

oljud. 
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Figur 3.1 Gehls 12 teorier om attraktivitet. (Gehl, 2010.) 

3.4.2 Trevnad 
För att en stad ska kännas trevlig, bör invånarna ha möjligheter att sitta, stå och gå. Det 

betyder att det ska finnas gångvägar utan hinder i vägbanan och plats nog för de gående. 

Det ska även finnas attraktiva ställen att sitta och stå på, med stöd för de som behöver 

det. Sittplatser ska vara anpassade för interaktion mellan människor och vara en naturlig 

plats där det går att njuta av fint väder eller fina vyer. En annan egenskap som krävs för 

bra interaktion mellan människor är att oljud begränsas så mycket som möjligt. Han 

beskriver också en ”kanteffekt”, d.v.s. att människor ofta söker sig till kanterna när de 

ställer sig.  

Människor bör även ha möjligheter att se sig omkring och njuta av vackra vyer. Detta 

kan uppnås genom att till exempel ha obehindrade siktlinjer och rimliga avstånd mellan 

byggnader runt ett torg. För att kunna ta vara på detta under hela dygnet, bör 

belysningen vara bra. En sista egenskap som bidrar till en trevlig stad är att den inbjuder 

till kreativitet, lek och motion under både sommar och vinter. 
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3.4.3 Välbehag 
I en stad som är behaglig är skalan anpassad till människan. Byggnaderna är inte 

överväldigande för en gående utan anpassade för denne. Att kunna njuta av vädret, att 

hitta skugga när det är varmt eller att kunna njuta av en skön bris, är enligt Gehl också 

viktigt för människor i staden. Positiva sinnesupplevelser som god design och 

välplanerade element från naturen bidrar även till en behaglig stad. 

3.5 Attraktiva miljonprogramsområden 
Boverkets (2015) rapport behandlar hur svenska miljonprogramsområden kan 

förändras och förnyas. Enligt författarna har de storskaliga bostadsområdena pekats ut 

som problemområden ända sedan de byggdes och de här områdena har ofta använts 

som dåliga exempel i debatten om segregation, utanförskap och social hållbarhet. De 

har pekats ut som symboler för en totalt misslyckad bostadssatsning. Syftet med 

rapporten var dels att undersöka hur fastighetsbolag arbetar med områdesutveckling i 

fyra storskaliga bostadsområden. Rapporten behandlar även Cultural planning men här 

är fallstudierna i fokus.  

3.5.1 Fem fallstudier från Sverige 
I Botkyrka i södra Stockholm finns det två miljonprogramsområden; Alby och Fittja, 

som rapporten från Boverket beskriver.  

I Alby finns ett utvecklingsprogram med tidsperspektiv på 30 år med målet att skapa 

ett sammanhållet utvecklingsprogram för långsiktighet och hållbarhet. I programmet 

ingår fysiska åtgärder och stimulans av social verksamhet i området genom avsatta 

pengar till detta. Dock verkar inte befolkningen nappa på de verksamheter som finns i 

området eller så finns ett motstånd mot företaget som tagit över förvaltningen.  

I Fittja genomför fastighetsbolaget Botkyrkabyggen en satsning under namnet People’s 

Palace. Detta ombyggnadskoncept i samarbete med NCC handlar om att renovera 

området ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart. 

I Bergsjön i Göteborg, ska nya bostäder byggas och befintliga bostäder renoveras med 

hjälp av en dialog med de boende. Dialogen genomförs exempelvis genom kundenkäter 

och ”dörrknackning”. 

I det storskaliga bostadsområdet Lindängen ingår Malmö Kommun, fastighetsägaren 

Willhem AB och NCC bland andra i en styrgrupp som har som uppgift att förnya 

Lindängens centrum. Även en grupp av de boende har varit inblandad i utformningen 

av förslaget. Tanken är att områdets centrum ska bli attraktivt för de som bor där och 

bidra till att förnya områdets status.  

Norrköpings storskaliga miljonprogramsområde har genomgått stora renoveringar och 

de boende involverades i tidigt skede. Renoveringen ökade populariteten och har 

tillsammans med en stor populationsökning i hela Norrköping lett till ett underskott av 

lägenheter i området. Antalet förvärvsarbetande har ökat i området och antalet 

lågutbildade har minskat.  

3.5.2 Hinder och framgångsfaktorer för ökad attraktivitet vid 
fallstudierna 

De storskaliga miljonprogramsområdena har ofta problem med många outhyrda 

lägenheter, skadegörelse, stor omflyttning och dåligt rykte. Dessa problem har funnits 
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ända från början. Redan året efter att miljonprogramshusen var byggda tillsattes en 

statlig utredning som visade att alla tolv områden som ingick i utredningen hade 

problem med segregation, hade en hög andel “unga barnfamiljer, invandrare och 

boende med sociala svårigheter”. Efter den utredningen gjordes försök att förbättra 

situationen men de misslyckades då många insatser som gjordes då inte fick önskad 

effekt. 

3.5.3 Demokrati och inflytande 
Författarna lyfter fram vikten av att ha en dialog med invånarna för en ökad känsla av 

delaktighet och samhörighet i stadsdelen. De förklarar också att de fastighetsägarna 

som aktivt uppmärksammar invånarnas åsikter har större framgång i sin verksamhet. 

Segregationen är fortfarande stor på vissa ställen men har förbättrats under senare år då 

många fastighetsbolag har insett att de behöver en dialog med de boende.  

Författarna menar att det krävs ett perspektiv som inkluderar hela staden för att minska 

segregationen, det räcker inte med ett stadsdels- eller områdesperspektiv. Detta innebär 

att problemen måste ses i relation till omvärlden. 

3.6 Lively planning 

3.6.1 “Lively planning” som metod 
Lively planning (Cilliers, Timmermans, van den Goorbergh, Slijkhuis, 2014) är en 

metod där man ofta använder termen “liveability” som ett mått på levnadsvillkoren i 

olika städer. Det finns i nuläget inget teoretiskt ramverk för att mäta “liveability” och 

en enhetlig definition saknas. Fokus ligger på relationen mellan människor och deras 

vardagliga interaktion med omgivningen.  

Tabell 3.1 Framgångsfaktorer vid planering av offentliga rum. (Cilliers, Timmermans, van den 

Goorbergh, Slijkhuis, 2014.) 
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Liveability fokuserar mer på vad området har att erbjuda än hur människorna mår. Det 

är svårmätt då det inte är direkt kopplat till olika index eller speciella sätt att leva. Istället 

ligger fokus på design och funktioner samt möjligheter till aktivitet i ett område. De 

flesta mätningarna av ”liveability” är kombinerat av två delar; vad det kostar att bo och 

leva, samt människors livskvalitet. För att se till att ett område blir livligt och populärt 

krävs attraktivitet. Detta kan uppnås genom initiativ såsom att uppmuntra 

bostadsutveckling, öka antalet skolor i området samt att det finns öppna ytor som gör 

stadslivet attraktivt. 

3.6.2 Att applicera “lively planning“ genom att skapa platser 
Place-making är en process där människorna omvandlar ett område från att vara ett 

ställe de bebor till att bli det stället där de bor. Place-making är fokuserat på publika 

platser där man skapar möjligheter att interagera och socialisera med varandra. När 

grannskap har sådana blomstrande platser skapas en stark känsla av samhörighet. Här 

behövs många utomordentliga platser i ett område för att det ska tillföra något. 

Författarna menar att det behövs minst tio olika saker i ett område som får människorna 

att känna att de har minst tio anledningar att vara där. Det kan vara saker att lyssna på, 

känna på, titta på, sitta på m.m. 

3.6.3 “Lively planning” och skalor inom stadsplanering 
Traditionell stadsplanering har ofta gjorts i den så kallade stadsliga skalan, där man gör 

planer för hela regioner och större områden. Då försummas ofta tomtskalan och 

grannskapsskalan, till fördel för den stadsliga skalan. Livliga publika platser är ofta 

beroende av hur inbjudande en plats är, vilket avgör om en människa kommer att vilja 

sitta, stå eller gå i området. En inbjudande plats kan endast skapas genom att börja  

planeringen på “tomtnivå” i den mänskliga skalan. 

”Lively planning” vänder på det traditionella konceptet och börjar i den lilla tomtskalan 

genom att utreda vad människor har för rörelsemönster och planerar sedan bebyggelse 

som förstärker dessa rörelser och stödjer platserna. I den stadsliga skalan kan gröna ytor 

spela stor roll när det kommer till att skapa ytor och kan bidra till att skapa en identitet 

för staden. Efterfrågan på grönytor från människor i staden är stor, för estetisk njutning, 

rekreationsmöjligheter samt ren luft och en tyst omgivning.  

3.6.4 Lively planning och dimensioner inom planering 
Vid planering finns det många dimensioner att ta hänsyn till. Några exempel är den 

virtuella-, sociala-, psykologiska- och den visuella dimensionen. De olika 

dimensionerna hör hemma i olika skalor. I stadsskalan finner vi den virtuella 

dimensionen, grannskapsskalan har en social och en psykologisk dimension. På 

tomtskalan kan man använda sig av ljud och visuella upplevelser när man planerar. 

3.7 Sammanfattning av valda teorier 
Källorna som behandlar valda teorier berör alla i någon form storskaliga 

bostadsområden, trivsel, attraktivitet eller förnyelse. De valda teorierna representerar 

viktiga frågor, metoder och tidigare resultat av förnyelse i den typen av segregerade 

områden som Råslätt tycks vara.  

Philip Lawton (2013), Wassenberg och van Dijken (2011) och Boverket (2015) är 

överens om att det finns stora problem med segregerade och storskaliga förortsområden. 

Dessa tre källor behandlar förslag till lösningar på några av problemen. Gemensamt för 

källorna är att de innehåller den tillämpade teorin om att vissa problem som återfinns i 
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ekonomiskt och socialt eftersatta bostadsområden kan åtgärdas med hjälp av fysiska 

förändringar i omgivningen.  

Gehls (2010) teorier handlar om vilka kvalitéer som bör finnas i ett attraktivt 

bostadsområde. Några av dessa kvalitéer kan förhindras av de problem som upplevs i 

storskaliga bostadsområden. Det kan främst handla om känslan trygghet och trevnad 

som brister i de typer av områden som de övriga källorna behandlar. Med grund i Gehls 

teori kan förnyelseprocessen, som beskrivs i de övriga källorna, få en konkret målbild. 

Förnyelse som syftar till en ökad trivsel och attraktivitet kan ta stöd genom att använda 

principerna som beskrivs av Gehl. 

Konceptet “lively planning” (Cilliers, Timmermans, van den Goorbergh, Slijkhuis, 

2014) har en stark koppling till Gehls tolv teorier om offentliga rum och attraktivitet. 

Här ligger fokus på aktiviteten på en plats eller i ett område. Genom att kombinera 

“lively planning” med Gehls idéer kan målbilden för ett områdes förnyelse bli ännu 

tydligare. “Lively planning” beskriver hur det är möjligt att ge specifika platser en 

attraktivitet som utgörs av skalan och aktiviteter. Konceptet innefattar även olika 

dimensioner som en planerare bör ta hänsyn till för att uppnå en livlig och attraktiv 

plats.  

Alla valda teorier beskriver vikten av att arbeta med sociala metoder för att få bukt med 

problem som utanförskap och dåligt rykte. Dock är det tydligt att den fysiska miljön är 

en viktig del i bostadsområde. Vid vissa exempel som beskrivits i både Boverkets 

(2015) och Wassenberg och van Dijken (2011) rapporter, har den fysiska 

förnyelseprocessen blivit en plattform för mer sociala åtgärder. Exempelvis kan en ny 

centrumanläggning inhysa affärslokaler som hyrs ut till lokala affärsidkare och 

därigenom bidra till att minska arbetslösheten och samtidigt stärka den lokala ekonomin 

och områdets status.  

Boverket beskriver hur miljonprogramsområden förnyas genom att bostäderna och 

omgivningen renoveras. Detta är dock något som vi har valt bort att arbeta med i detta 

projekt. Dock ger informationen om sådana renoveringar underlag för vårt val att låta 

bostäderna hålla ett standardskick för att undvika en hyreshöjning.  

Det är vår mening att de valda källorna har en tydlig koppling till varandra samt det 

valda ämnet. De innehåller överlappande och till viss del ämnesöverskridande 

information som kommer väl till pass som teoretiskt ramverk för detta arbete.
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4 Empiri 

4.1 Fastighetsägarens synpunkter 
En intervju gjordes med Marie Söderberg, Vätterhems biträdande områdeschef på 

Råslätt (se Bilaga 2 och 3). Hon har arbetat i Råslätt sedan 2007 och har haft sin 

nuvarande tjänst sedan 2011. Intervjun ägde rum på områdeskontoret i Råslätt. 

Intervjun var uppdelad i fem kategorier och hade en semistrukturerad form med färdiga 

frågor samt följdfrågor och spontana frågor. Syftet med intervjun var att få 

fastighetsägarens synpunkter rörande centrumbebyggelsens fysiska utformning och 

dess verksamheter. Förvaltare som arbetar i Råslätt möter dagligen de boende i området 

och har närkontakt med byggnaderna som de förvaltar. Att genomföra en kvalitativ 

intervju med en anställd på Vätterhem gör det möjligt att få tillgång till ny information. 

Svaren på frågorna är sammanfattade i följande avsnitt.  

4.1.1 Ägarformer och policy 
All bebyggelse på Råslätt ägs av Vätterhem sedan den byggdes och de förvaltar även 

området. Området nyexploaterades under miljonprogrammet 1965-1975. Byggnaderna 

i centrum har byggts om under 1980-talet och inrymmer lokaler för näringsidkare.  

Vätterhem har enligt Marie Söderberg ingen skriftlig policy för vilka hyresgäster som 

får hyra lokalerna i centrumanläggningen. Det viktigaste är att verksamheten ska tillföra 

de boende något värde. Enligt henne finns de viktigaste servicefunktionerna på 

området. Vätterhem har en handläggare som hyr ut lokalerna och bolaget ser generellt 

till att näringsidkarna inte ska konkurrera allt för mycket med varandra. Förvaltarna på 

Råslätt försöker tillgodose en fungerande miljö både för affärsverksamheter och för de 

boende.  

4.1.2 Dialog med de boende 
Dialog med de boende i området sker via en nära kontakt i det dagliga arbetet, menar 

Söderberg. Områdeskontoret är ett sätt att kontakta fastighetsbolaget. Vätterhem håller 

hyresgästmöten och samarbetar med hyresgästföreningen eftersom samtliga lägenheter 

i Råslätt är hyresrätter. Söderberg menar att Vätterhem försöker komma överens med 

hyresgästföreningen och att förhandlingar sker på både på lokal nivå och högre upp i 

Vätterhems bolagsstruktur. Söderberg beskriver en situation som både bolag och 

boende vinner på. Hon menar att förvaltarna lär sig mycket genom att lyssna på 

synpunkter från de boende, att det inte alltid går att göra som hyresgästerna vill även 

om förvaltarna skulle vilja det.  

Söderberg upplever dialogen som fungerande och spontan. Hon möter ibland boende 

med synpunkter på sin lediga tid eller i andra ärenden. 

– Hela tiden snappar man upp saker, säger hon.  

På frågan vad som skulle kunna göras bättre säger hon att hon tycker att personalen på 

områdeskontoret är duktiga på att lyssna.  
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4.1.3 Service  
Som biträdande områdeschef tycker Söderberg att serviceutbudet är bra. Hon nämner 

följande verksamheter som finns i Råslätt: 

 vårdcentral 

 apotek 

 barnavårdscentral 

 förskola 

 matbutik 

 folktandvården 

 grundskolor 

 kyrka 

 servicehem/äldrevård 

 hårfrisör 

 post/spelbutik 

 restaurang  

 pizzeria 

Service på området uppskattas framför allt av de boende som inte vill förflytta sig långa 

sträckor utanför hemmet. Den enda svagheten i utbudet är enligt Söderberg att det inte 

finns en bank. De verksamheter som finns i Vätterhems lokaler idag tycker Söderberg 

är viktiga för de boende. Vätterhem värnar om den service som finns på området och 

vill inte bli av med den.  

4.1.4 Trivseln i området 
Söderberg beskriver området som grönt och fint. Området är i största möjliga mån 

bilfritt och har många stora grönytor. Söderberg ser inga problem med den yttre 

utformningen och trivseln i området. Det som hon uppskattar är närhet till staden, 

kommunikationer i form av busslinjer, samt befintlig service. Hon upplever Råslätt som 

ett tryggt område även om det ibland kommer in klagomål på vandalism och 

ungdomsgäng. Vätterhem arbetar för att öka trivseln och säkerheten i området. 

Söderberg menar att Råslätt har fått en stämpel för stökiga miljonprogramsområden. 

För att motarbeta den stämpeln arbetar Vätterhem och andra organisationer i området 

med att upplysa media om positiva saker i området. Råslättsdagen är ett konkret 

exempel på hur Vätterhem försöker göra Råslätt till ett omtyckt område. Då bjuds 

artister in för att uppträda och programmet utformas speciellt föra att locka människor 

som inte bor i området. Söderberg nämner att de människor som bor i Råslätt är så vana 

vid hur det ser ut så de inte framför klagomål om utformningen av centrum. 

– De flesta tror jag är jättenöjda. Jag tror det, jag hoppas det, säger Söderberg. 

4.1.5 Förnyelse 
Under intervjun med Marie Söderberg blev det klart att Vätterhem planerar att bygga 

om en del av centrumbebyggelsen för att skapa fler sittplatser och bättre koppling 

mellan de olika höjdnivåerna. Det kommer att bli enklare att ta sig ner på torget för 

personer som behöver använda ramp. Förnyelsen sker i en begränsad del av 

infrastrukturen i centrumanläggningen. Det som kommer att byggas är en bred trappa 

med en ramp från den största byggnaden ner till torget som ligger på en lägre nivå. 

Planerna började diskuteras för två år sedan och det är ännu oklart när renoveringen ska 

genomföras.  
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Söderberg menar att Råslätt kommer att bli ett allt mer populärt område i takt med att 

övriga Jönköping byggs ut. Hon nämner närheten till Munksjöstaden som i skrivande 

stund är under byggnation. Bussen tar tio minuter till södra Munksjön. Söderberg tror 

dock inte att en stor förnyelse av Råslätt centrum skulle bidra till att locka fler olika 

människor till Råslätt. Istället fokuserar fastighetsbolaget på att bibehålla den miljö och 

den service som redan finns i området. 

4.2 Inventering 
Centrum i Råslätt delas upp i två separata delar.  

Del 1: En upphöjd del med parkeringar och diverse affärer. Denna del ligger intill 

infarten till Råslätt och är en slags “entré” till centrumbebyggelsen. 

Del 2: Den andra ligger direkt nedanför det upphöjda huset. Här finns ett torg, och 

busshållplatser samt parkeringar. Del 2 fortsätter under del 1.  

Figur 4.1 Översiktskarta med utmärkning av del 1 och del 2. (Anna Karlsson) 

4.2.1 Del 1: Övre delen av centrum (öster) 

Layout 

Det finns två olika entréer till den här delen. Mot parkeringen på östra sidan (se figur 

4.2) och mot torget på västra sidan. Parkering möter besökare som anländer till Råslätts 

centrum med bil. Väster om parkeringen står en stor byggnad. De boende i området 

som går från sin bostad hamnar på västra sidan av huset och möts istället av en rad med 

sittplatser, cykelställ, ett litet antal butiker samt entrén till byggnaden. Innanför entrén 

finns öppen yta med livsmedelsbutiker och second-hand-butik samt bageri längs 

kanterna. Genom byggnaden löper en lång korridor med butiker på var sida om den (se 

figur 4.3).  
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Figur 4.2 Parkering På Råslätt Övre. Foto: Anna Karlsson 

Funktioner 

Här finns: 3 livsmedelsbutiker (Willys, en 

Orientbutik samt en “slakteributik”), 1 

restaurang/bar (Sharkina) som har 

servering inomhus samt en uteservering 

(se figur 4.5), 2 diversebutiker som inte var 

namngivna, 1 thaimassage, 1 frisör 

(Salong Jonatan), 1 pizzeria (Rimini), 1 

liten närbutik med postombud (Direkten) 

som säljer tobak, godis och lotter m.m. Det 

finns även 1 bageri (Centrum Konditoriet 

Råslätt) och 1 second hand butik 

(Re:store).  

Tillgänglighetsgranskning 

Den här delen ligger på samma höjd och är 

tillgänglig för alla. 

Figur 4.3 Korridoren i den största 

byggnaden i centrum.  

Foto: Anna Karlsson 
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Estetik 

 

Den stora parkeringen är omgiven av träd, buskar och rabatter men saknar 

inkorporerade grönytor (se figur 4.2). På var sida om den stora byggnaden i anslutning 

till parkeringen sitter reklamskyltar. Byggnadens framsida har mestadels glas som 

fasadmaterial. På sidorna finns ett två meter högt trästaket som är vitt med blåa stolpar 

(se figur 4.7). Över ingången finns det ett tak som är fristående. Funktionen är att 

skydda mot väder och ge skugga (se figur 4.8). Golvbeläggningen är gjord av tre olika 

sorters marksten. Rostbrun och beige, ligger i mönster längs med byggnaden och skapar 

breda ränder. Den tredje färgen är grå och den täcker sidorna längs med staketet ungefär 

en meters bredd. Två bänkar finns längs ena staketet på vänster sida av byggnaden och 

en uteservering tillhörande restaurangen Sharkina på andra sidan av entrén.  

Byggnadens fasadmaterial är förutom glas, gråa fasadskivor (se figur 4.6). Utanför den 

västra entrén finns en utskjutande glasbyggnad med trapphus ned mot parkeringen och 

busshållplatsen under den östra byggnaden, denna är gjord i metall och glas. På sidorna 

finns ett överhängstak som består av korrugerad plåt. 

I byggnadens korridor finns en golvbeläggning av rostrött och orange klinker, i mitten 

av korridoren löper en smal remsa av blått klinker. Butikernas skyltfönster utgör en stor 

del av korridorens väggar, där det inte är en butik innanför är det korrugerad plåt. Taket 

i korridoren består av lodräta “plåtskenor” som skymmer installationerna när 

Figur 4.4 Bänkar utan för entrén till den 

största byggnaden. Foto: Anna Karlsson 

Figur 4.6 Fasaden på den största 

byggnaden. Foto: Anna Karlsson 

Figur 4.5 Uteservering med utsikt över 

parkering. Foto: Anna Karlsson. 
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synvinkeln inte är 90 mot taket. (se figur 4.3). Korridoren mynnar ut i en större öppen 

yta med en annan takbeläggning, här har man takskivor som absorberar ljud. 

Trafik 

Trafiken kör på parkeringsplatsen och på norra och södra sidan av huset. Trafiken i 

området begränsas med avspärrningar. Den trafik som är tillåten i området är boende 

bilister, färdtjänst, räddningstjänsten och ambulans. På norra sidan av parkeringen finns 

en väg som leder ner till parkeringen under huset, ner till den delen som i rapporten 

kallas för “del 2”. Där finns en busstationen. Bussarna kommer upp i den södra delen 

av parkeringen. Det finns gångvägar vid sidan av parkeringen så att fotgängare har 

möjlighet att undkomma trafiken. Busstationen ”Råslätt Övre” finns vid den östra 

parkeringen.  

4.2.2 Del 2: Torget 

Layout 

Vid torget finns dagverksamhet, tandläkare, kyrka och second-handbutik uppdelat i tre 

byggnader. Från torget finns en passage till parkeringen och busshållplatsen under 

“affärsbyggnaden”, öster om torget. Ett antal busslinjer stannar här, varav två är 

huvudlinjer i Jönköping. Torget är ungefär 60x30 m stort och hela ytan ryms i 

blickfånget. På ena sidan av torget finns träd planterade på rad. Längs med norra sidan 

av torgets finns sittbänkar utplacerade. På nord- och sydöstra sidan av torget finns 

trappor med plåttak som leder från den första delen av centrum ner till den andra delen. 

Det finns även en, ca två meter bred, gångväg som går mellan kyrkan och en terassmur.  

Figur 4.7 Entrén till den största byggnaden.  

Foto: Anna Karlsson. 

Figur 4.8 Vändplan och parkering 

öster om centrumbebyggelsen. 

Foto: Anna Karlsson. 
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Funktioner 

Byggnad 1: Kyrkan 

Ligger placerad mittemot Folktandvården 

och Dagcentret (se figur 4.10). Öppet på 

dagen.  

 

Byggnad 2: Stadsgården 

I änden av torget finns det en byggnad som 

kallas Stadsgården (se figur 4.11). I den 

finns ungdomsgård (Stadsgården) med 

verksamheter för barn (10-12 år) och 

tonåringar (13-19 år). För människor från 18 

och uppåt finns ”Underground”. I 

Stadsgården finns även bibliotek, simhall 

(Stadsgårdsbadet), idrottshall och en liten 

biograf. Det finns även en så kallad 

Figur 4.9 Torget, kyrkan och Stadsgården. Foto: Anna Karlsson. 

Ovan: Figur 4.10 Baksidan av kyrkan. 

Foto: Anna Karlsson. 

Ovan: Figur 4.11 Cykelparkering utanför Stadsgården. 

Foto: Anna Karlsson 

T.h. Figur 4.12 Entré till Stadsgården. Foto: Anna Karlsson. 
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familjecentral och öppen förskola. De flesta av dessa aktiviteter är inte öppna sent på 

kvällen/natten. På utsidan finns det cykelställ som rymmer 10 cyklar (se figur 4.12).  

Byggnad 3: Folktandvården och dagcentret 

Folktandvården har öppet vardagar från tidiga morgnar till sena eftermiddagar. 

Dagcentret för funktionshindrande är öppet på dagen.  

Byggnad 4: Källarplan på byggnaden i öster 

Här ligger det en second-handbutiken ”Fyndet” med fönster åt torget och ett par fönster 

in mot passagen till parkeringarna. Längs med denna vägg ligger även 

hyresgästföreningen. Ingen av dessa verksamheter är öppna på kvällen/natten.  

Tillgänglighetsgranskning 

Mellan torget och den östra 

byggnaden finns en hiss som 

ligger i passagen till 

busshållplatserna (se figur 

4.15). Gångvägen som 

ligger vid kyrkan innebär en 

omväg från torget till det 

övre planet.  

Estetik 
Marken är belagd mer grå 

sten som skapar olika 

mönster. Trapporna som 

leder ner mot torget, är 

belagda med rostbrun sten. 

Parkeringen är asfalterad. 

Väggarna omkring 

parkeringen är i målad 

betong. Passagen mot torget 

är i gult tegel. Kyrkan är i 

mörkrött tegel, med ett tak 

av koppargröna metallskivor. 

framför kyrkan står ett 

“klockspel” i trä. 

Folktandvården och 

dagverksamheten är i rött 

tegel med ett mörkbrunt 

tegeltak.  

Figur 4.15 Gångvägen 

bakom kyrkan.  

Foto: Anna Karlsson. 

Figur 4.13 Trappa ner till 

torget.  

Foto: Anna Karlsson. 

Figur 4.14 Hissar ner till torget. Foto: Anna Karlsson. 
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Stadsgården har röd träfasad med accentdetaljer i vitt trä och har stora fönster. Taket 

över entrén är bågformat med fönster som följer formen. Innanför dörrarna finns en 

bred korridor som leder till alla verksamheter i Stadsgården. 

Torget erbjuder lite drygt ett dussin träd och fyra stora “krukor” med växter, i östra 

änden av torget. På torget närmast Folktandvården finns även 4 sittbänkar i trä. 

Trapporna på sidan av torget har ett tak i samma form som Stadsgårdens tak och med 

samma slags ornamentik. 

Trafik 

I området finns ingen bilväg. Det finns breda gångvägar med plats för bil men den får 

endast användas i begränsad mån. Färdtjänst och speciella fordon får dock använda den 

här färdvägen. På torget får färdtjänsten lov att åka med sina bilar. Eftersom det finns 

ett dagcenter åker färdtjänsten frekvent på torget. 

4.3 Sammanfattning av insamlad empiri 
Den empiri som presenteras är dels en intervju med en yrkesverksam förvaltare och 

dels en egen objektiv inventering av området. Detta medför att det endast går att jämföra 

de mätbara delarna i empirin från dessa olika metoder. De båda empirierna pekar på att 

Råslätt centrum har flera olika servicefunktioner och utrymmen för de boende. 

Intervjun, vars empiri inkluderar mycket subjektiva element, visade både att området 

tycks vara i bra skick men att bostadsbolaget Vätterhem trots det planerar att renovera 

delar av centrumbebyggelsen. Genom att själva undersöka området samt att intervjua 

den aktör som äger och förvaltar området fås en helhetsbild. Den ligger till grund för 

den analys som ska svara på frågeställningarna. Helhetsbilden visar att den problematik 

som Råslätt har utgörs av både planering, förvaltning, politiska prioriteringar och 

fördomar.

Figur 4.17 Trappan ner till 

torget.  

Foto: Anna Karlsson. 

Figur 4.16 Bänkar på 

torget.  

Foto: Anna Karlsson. 

Figur 4.19 Planteringar på torget. 

Foto: Anna Karlsson. 

Figur 4.18 Träd på torget. 

Foto Anna Karlsson. 
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5 Analys och resultat 

5.1 Analys 

Tabell 5.1 Projektets metoder, analyser och resultat. 

Metod Analys Resultat 

Observation Inventeringen visar att det finns styrkor i 

områdets serviceutbud men att 

utformning och planering har flera 

brister.  

En inventering som objektivt 

talar om vad som finns i 

området och som ligger till 

grund för utvärderingen  

Litteraturstudier Litteraturen och de valda teorierna visar 

olika sätt att planera. Vissa av källorna 

är samstämmiga i hur offentliga platser 

ska utformas.  

Ett utvärderingssystem som 

värderar och poängsätter 

olika attraktiva funktioner i 

området.  

Intervju Intervjun visar att det finns delar av 

området som är föremål för framtida 

förändring och att det finns problem med 

områdets rykte. Från intervjun framkom 

även hur fastighetsbolaget arbetar med 

att framhäva befintliga styrkor.  

En inblick i hur en 

yrkesverksam förvaltare ser 

på området dess styrkor och 

svagheter. 

Skiss Med hjälp av tidigare nämnda metoder 

och dess analyser har konkreta exempel 

funnits. Dessa konkreta exempel bidrar 

till att skapa en mer attraktiv bebyggelse.  

En visuell modell av ett 

teoretiskt ombyggnadsförslag 

där zoner och funktioner 

markeras.  

5.1.1 Observation 
Den inventering som gjorts visar att det finns många funktioner i Råslätt centrum. De 

funktionera är dock inte tillräckliga för att locka människor att besöka Råslätt. 

Omgivningen har en funktionell prägel men saknar till exempel tillfredsställande zoner 

för sittande och umgänge. Fasaderna på många av husen är livlösa. Skalan är i vissa fall 

för stor och vissa offentliga zoner har en privat prägel. Analysen av områdets konkreta 

uppbyggnad visar att det finns mycket utrymme att göra skillnad utifrån teorierna som 

studerats. 

5.1.2 Litteraturstudier 
Litteraturstudierna har visat på några olika sätt att planera och skapa en offentlig plats. 

Källorna tar upp olika aspekter som bör tas i akt vid planeringen. Att skapa bra 

förutsättningar för ett socialt blandat område har konkreta lösningar. Att skapa en 

generellt attraktiv plats är en mer komplex fråga. Därför har vi utarbetat en 

utvärderingsmodell som utgår från tre olika teorier och som poängsätter de olika 

funktionerna som efterfrågas. De teorier som utvärderingsmodellen utgår ifrån är Gehls 

tolv teorier om attraktiva platser, Lively Planning och de grundläggande serviceutbud 

som efterfrågas i EU:s forskningsrapport Restate. Formuläret med poängsättning och 

utvärdering finns som bilaga (se bilaga 4). 
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Tabell 5.2 Resultat av utvärdering med Lively Planning. 

Sammanfattning Lively Planning Poäng Procent 

Plats 5/18 27 % 

Grannskap 4/9 44 % 

Stad 6/15 40 % 

Totalt 15/42 35 % 

 

Tabell 5.3 Resultat av utvärdering med Gehls 12 Teorier. 

Sammanfattning Gehls 12 teorier Poäng Procent 

Beskydd 22/33 66 % 

Trevnad 34/63 53 % 

Välbehag 12/24 50 % 

Totalt 68/120 56 % 

5.1.3 Intervju 
Svaren från Vätterhems biträdande områdeschef i Råslätt har jämförts med de teorier 

som presenterats i Wassenbergs och van Dijkens (2011)  rapport om nyckelfrågor vid 

urban förnyelse. Svaren visar att fastighetsägaren har en dialog med de boende och att 

det finns en tanke bakom serviceutbudet som går långt bak i historien. Intervjun visar 

att det tas vara på de resurser som finns i området men att det finns ett rykte som gör 

Råslätt oattraktivt. Detta skulle kunna kanske lösas med en social uppblandning genom 

nya bostadsrätter. Fastighetsägaren planerar enligt utsago en renovering av 

centrumbebyggelsen. Detta visar på att de problem som finns i Råslätts centrum även 

enligt Vätterhem kopplas till den fysiska miljön. 

5.1.4 Skiss 
Skissen som gjorts är en ett resultat av de tidigare analyserna. Här sammanfogas 

kunskap från valda teorier med den konkreta fallstudien. Det förslag som presenteras 

är förankrat i både en estetisk subjektiv erfarenhet och i de teorier som analyserats. 



Analys och resultat 

38 

5.2 Resultat: Hur kan man öka ett bostadsområdes attraktivitet 
utan att förändra befintliga bostäder? 

Studierna av aktuell forskning inom samhällsplanering och urban förnyelse har 

resulterat i en förståelse som gör det möjligt att besvara denna frågeställning. Genom 

att fokusera på de offentliga platserna i ett bostadsområde går det att påverka hur 

området fungerar och uppfattas. I fallstudierna från andra miljonprogramsområden 

fanns det indikationer på att det krävs både fysiska och sociala initiativ för att öka 

attraktiviteten. De fysiska metoder som presenteras i teorin tycks vara en bra början till 

förändring. Det offentliga rummet tycks kunna bli mer attraktivt genom att specifika 

funktioner tillgodoses.  

5.2.1 Utformning 
När utformningen av en plats utvecklas är det viktigt att ta hänsyn till vilka funktioner 

som ska finnas på platsen. En plats ska enligt principen om Lively planning erbjuda 

minst tio olika funktioner för att vara attraktiv. Att kunna sitta, gå, stå, se, äta, handla, 

prata, leka, är några generella aktiviteter som gör en plats attraktiv för flera målgrupper. 

Alla åldrar, kön, etniciteter och andra grupper ska kunna känna sig hemma. Detta går 

att åstadkomma med bättre utformning. Att tillsammans med boende utforma delar av 

det offentliga rummet tycks höja chansen för att lyckas skapa ett attraktivt område. 

Principen om lively planning och Gehls teorier överlappar och styrker varandras 

ståndpunkter. 

Gehls utformningsteorier behandlar skydd och trygghet av de som rör sig på platsen. 

För att göra offentliga miljöer trygga är det viktigt att skapa en neutral plats där samtliga 

invånare kan känna en psykologisk trygghet. Det kan åstadkommas med en 

funktionsblandning som attraherar människor på dagen och kvällen. De studier som 

Lawton (2013) har gjort visar på att områden med en socioekonomiskt blandad 

befolkning behöver en genomtänkt utformning. Det kan göras genom fysiska barriärer 

mellan privata gårdar och offentliga platser och genom att minimera outnyttjade platser.   

5.2.2 Service 
För att ett område ska vara en rimlig destination är det viktigt att det finns service som 

människor i allmänhet är i behov av. Den service som finns ska tillgodose de 

grundläggande behoven av mat, hälsa, rekreation, utbildning och liknande generella 

behov. Dessutom kan ett område bli mer attraktivt för utomstående genom en specifik 

attraktion i området. Detta kräver ofta en stor investering men kan fungera.  

5.2.3 Sammanfattning 
Svaret på denna frågeställning grundar sig på litteraturstudier och kommer att 

sammanfatta de projektrelevanta delarna av de olika teorier som studerats. Nedan följer 

de punkter som vi bedömt är relevanta. 

 Trygg och neutral miljö 

 Tillgänglighet för alla 

 Möjlighet till aktivitet 

 Bra service 
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5.3 Resultat: Vad finns det för förändringsmöjligheter för att 
öka attraktiviteten i just Råslätts centrum? 

5.3.1 Poängsättning 
De områdena som fick lägst poäng enligt tabellen baserad på Gehls teorier är antalet 

sittzoner och estetiken i området samt möjligheten att njuta av värme och kyla. Därför 

finns stora möjligheter att göra förbättringar inom dessa områden. I tabellen baserad på 

Lively Planning saknas fokuspunkter i det lilla perspektivet. I grannskapsperspektivet 

saknas det till exempel tillräckliga välplanerade grönytor och inbjudande gatumöbler, 

detta stämmer väl med resultatet från förra tabellen. I det stora stadsperspektivet finns 

inte de tio funktioner som kan leda till ett attraktivt område. Råslätt har även ett dåligt 

rykte som kan förbättras till viss del genom marknadsföringen av området. Det saknas 

även en virtuell dimension som t.ex. Wi-Fi i centrum. 

5.3.2 Utformning 
Vid förnyelse skulle fasaderna kunna bli mer intressanta. Fokus skulle även kunna ligga 

på att öka antalet vackra vyer, detta kan innefatta ett konstverk, växter, eller folk som 

rör sig i området. Bristen på attraktiva sittplatser i området skulle kunna åtgärdas. Ökad 

variation och kvalitet av fasad- och markmaterial kan också förbättra estetiken i 

området.  

5.3.3 Service 
I området finns ingen brist på service då endast bankkontor saknas. I dagens samhälle 

finns dock ett minskat behov av banker i allmänhet i och med digitaliseringen. Om 

förnyelse av området ska ske bör man se till att de funktioner som för närvarande finns 

i området stannar kvar där.  

Råslätt Centrum

• Bostäder

• Service

Beskydd

•Skärmtak

•Aktivitet dagtid 
och kvällstid

Trevnad

•Plats att umgås

•Plats att leka

Välbehag

•Ute- och 
innemiljöer

•Väl utformat

Stad

• Marknads-
föring

• Funktioner Grannskap

•Välplanerade 
grönytor

•Inbjudande 
sittplatser

Plats

•Fokus på färg 
och form

•Tillgänglighet

Figur 5.1 Parametrar som kan bidra till ett attraktivt område. (Nora Sarii) 
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5.4 Resultat: Hur skulle ett förändringsförslag för Råslätts 
centrum kunna se ut? 

5.4.1 Poängsättning 
De tre största problemområdena handlar 

om sittplatser, vackra estetiska intryck 

och möjligheter att njuta av värme och 

kyla. Därför har förslaget som tagits fram 

fokuserat på dessa huvudsakligen. 

Sittzoner har pekats ut på en 

översiktskarta och den publika ytan bör 

förses med fokuspunkter såsom 

konstverk. Då minskas de två, enligt den 

första tabellen, största problemområdena. 

För att förbättra det tredje största 

problemområdet bör byggnaderna förses 

med skärmtak eller liknande för att 

skydda mot väder och vind. 

5.4.2 Utformning 
I det nya förslaget som har tagits fram 

stannar bussen framför den nuvarande 

östra huskroppen. Ingången till den gamla 

busshållplatsen har täckts över med en 

trappa som löper längs hela kortsidan. 

Tillsammans med två ramper på vardera 

sidan av trappan bryggar den över 

höjdskillnaden och skapar ett mer 

sammanhängande centrum. På den övre 

delen av centrum placeras upp till fyra 

våningar bostäder. Dessa bör vara 

bostadsrätter, för att locka en annan typ av 

människor till Råslätt och därmed skapa en 

bättre social blandning i området. Fokus 

har lagts på att göra centrumbebyggelsen 

mer öppen och välkomnande.  

5.4.3 Service 
De servicefunktionerna som tidigare fanns 

kan inhysas i de nya byggnaderna. Den dagverksamhet som idag är belägen nära torget 

flyttas upp till den övre delen av centrum. Detta bidrar till att hålla torget fritt från bilar 

och gör dagverksamheten mer lättillgänglig. En ny byggnad i flera våningar ersätter 

den nuvarande Stadsgården. Dock kommer samma funktioner att finnas på samma 

Figur 5.2 Förändringsförslag översikt (Anna 

Karlsson). 

Figur 5.3 Före och efter, översikt (Anna 

Karlsson) 
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plats. Under Stadsgården finns en källarvåning som inhyser simhall och idrottshall. 

Dessa funktioner kommer att finnas kvar men kommer att genomgå renovering.  

Figur 5.4 Bild över nybyggnadsförslaget tagen från torget mot öst (Anna Karlsson). 

Figur 5.5 Befintlig utformning av Råslätt centrum. Foto: Nora Sarii 
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5.5 Koppling till målet 
Målet med det här examensarbetet var att genom en fallstudie av Råslätt undersöka 

vilka parametrar i den fysiska, offentliga miljön som kan bidra till ett mer attraktivt 

bostadsområde och utefter dessa utforma ett förslag som redovisas med skisser och en 

bild. 

Detta mål har uppfyllts genom tolkningar av teorier om hur en attraktiv urban miljö ska 

se ut och vilka aktiviteter den bör erbjuda en besökare. Dessa tolkningar har anpassats 

till Råslätt centrum som område och har bidragit till en relevant bedömning av hur 

området kan förändras till det bättre.
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet av denna rapport är en konkretisering av valda teorier om attraktivitet och 

planering av offentliga platser. Råslätt är ett område som regelbundet renoveras för att 

hålla en funktionell standard. Dock har området lidit av en planering som tycks brista 

ur det holistiska perspektiv som det teoretiska ramverket efterfrågar. Arkitekturen och 

formspråket präglat av en estetik som var populär under 1970 talet och som vi idag, 

nära 40 år senare, inte uppskattar i samma utsträckning. Resultatet av detta 

examensarbete skall ses som teoretiskt. Dock är det rimligt att göra kontinuerliga 

förbättringar under många år. På så sätt skulle alla parametrar föreslagna i resultatet 

kunna vara genomförda efter en längre tidsperiod. 

Studierna av de valda teorierna har visat att det finns ett antal fysiska parametrar som 

kan påverka ett områdes attraktivitet. De parametrarna har till stor del baserats på Gehls 

teorier men har kompletterats med parametrar från rapporten Lively Planning och 

undersökningen från rapporten Restate. Dessa parametrar har sedan fått en utförlig 

beskrivning på vad som definierar en viss poängsättning för att öka reliabiliteten. 

Vidare har resultatet konkretiserat ett möjligt förändringsförslag som omfattar hela 

centrumanläggningen i Råslätt. Vi anser att resultatet är trovärdigt tack vare de 

grundliga argumenten i teorierna som resultatet baseras på.  

De teorier som valts är givetvis inte de enda teorier på området. Dock är teorierna valda 

på grund av att de passar för detta projekt. Vidare bedömer vi att frågeställningarna är 

väl anpassade för målet med projektet. Resultatet har därmed uppnått målet. 

6.2 Metoddiskussion 
De metoder som använts under projektets gång är: dokumentanalys, intervju, 

observationer samt skissteknik. Eftersom dokumentanalysen gav resultat som kunde 

besvara den första frågeställningen, bedömer vi att den metoden var legitim. Resultatet 

från den metoden sammanfattar och analyserar några befintliga teorier om attraktivitet 

och dess potential att öka fysisk attraktivitet i ett bostadsområde. Reliabiliteten bör vara 

hög i och med det faktum att de olika källorna relaterar till samma typ av frågor och 

hävdar att samma typ av teorier tycks vara giltiga. Eftersom det finns fler 

miljonprogramsområden i Sverige bör resultatet från frågeställningarna ett och två vara 

applicerbart på andra områden än Råslätt, medan frågeställning tre är platsspecifik.  

Intervjun med en aktiv yrkesperson med överblick i området bidrog till att bekräfta 

Råslätts nuvarande problematik. Intervjun gav svar på vilka metoder som tillämpas för 

att förbättra området idag. Att intervjua en fackperson ger information baserat på 

erfarenheter och kunskap. Den värdefulla kunskapen finns inte alltid hos de boende som 

kan besvara frågor mer slumpmässigt. Därför har intervjuer med boende valts bort. 

Denna metod är legitim och resultatet stärkte syftet med detta projekt.  

Observationerna bidrog till en objektiv inventering av Råslätt som område. Dessutom 

användes i vissa frågor en långvarig fältstudie som genomförts av författarna. Denna 

inventering utgör grunden till resultatet av projektet. Denna metod är legitim och har 

bidragit till goda resultat.  
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Att skissa ett förslag för förändring av Råslätt centrum är ett sätt att kommunicera det 

konkreta resultatet från tredje frågeställningen. Författarna har särskild erfarenhet av 

skissarbete. Vi bedömer metoden som legitim. 

6.3 Begränsningar 
Att begränsa undersökningen till centrumbebyggelsen gjorde projektet skarpt och 

konkret. Genom att fokusera på attraktiviteten i offentliga miljöer går det dessutom att 

undvika en gentrifiering av befintliga bostäder.  

Att avgränsa ekonomiska och ekologiska aspekter var nödvändigt då projektets 

omfattning är begränsad. Givetvis hade den ekonomiska faktorn varit en stor del i ett 

praktiskt genomförande av våra teoretiska resultat. Resultaten vi har presenterat 

innefattar tidiga skisser och förstudier. Trots att den ekologiska hållbarheten inte har 

varit i fokus under detta projekt går det att argumentera att de ombyggnadsförslag som 

presenterats kan utformas och genomföras på ett miljövänligt sätt.  

Att göra ett arbete som främst fokuserar på attraktivitet ur arkitektoniska och 

funktionella perspektiv ger förståelse och inblick i vilka konkreta parametrar som utgör 

attraktiva områden. Fokuspunkten, materiell utformning, ger grund för vidare hållbar 

utveckling. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Resultatet av detta examensarbete har visat flera olika teorier om attraktiva områden. 

Eftersom undersökningen är teoretisk kan inga verkliga konsekvenser presenteras. 

Istället grundas rekommendationerna i teorierna som studerats. Vi har funnit att det 

ursprungliga problemet har fått en potentiell lösning. I problembeskrivningen beskrevs 

segregation och arbetslöshet som två av de största problemen i Råslätt. Trots att det 

skett flera sociala initiativ till förmån för integration har Råslätt förblivit relativt 

segregerat under många år.  

Genom att föreslå förändringar i den fysiska planeringen som kan leda till ökad 

attraktivitet och social blandning har vi bidragit till en potentiell lösning på de befintliga 

problemen. Förslaget utgörs av en ny centrumbebyggelse med tillgänglighet och 

utrymme för alla olika grupper av människor och som erbjuder en neutral mötesplats. 

Dessutom föreslår vi att nya bostäder med en annan upplåtelseform än hyresrätt, byggs 

i centrum. De nya bostäderna bör vara utformade så att en ny typ av målgrupp lockas 

till området. Råslätt centrum bör ha kvar alla de servicefunktionerna som finns idag. 

Dock föreslås att alla hus i centrum förutom kyrkobyggnaden ersätts med nya, 

modernare och effektivare byggnader. Följande konkreta slutsatser kan dras. Råslätt 

centrum kan potentiellt bli mer attraktivt om följande åtgärder vidtas: 

 Fler sittplatser  

 Bättre tillgänglighet 

 Intressantare arkitektur 

 Fokus på estetik 

 Fler planerade grönytor i centrum 

 Nya attraktiva bostäder i centrum 

 Större koppling mellan olika marknivåer 

 Fler fokuspunkter för visuella upplevelser  
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6.5 Förslag till vidare forskning 
Det här examensarbetet syftar till att lösa problem med integration, attraktiva 

bostadsområden och effektiv användning av exploaterad mark. Forskning som har olika 

angreppssätt inom samma ämne, kan tillsammans skapa en klar bild av vad som kan 

göras för att lösa ett komplext problem. Fortsatt forskning inom ämnesområdet kan 

därför ha flera olika vinklar och frågeställningar. Här presenteras fyra olika förslag till 

fortsatt forskning som kan använda resultaten att denna rapport som underlag.  

6.5.1 BIM och urban förnyelse  
Detta examensarbete har gjorts med hjälp av vissa delar av BIM. Nästa steg kan vara 

att undersöka hur användandet av en utökad digital plattform för data kan effektiviseras 

och skräddarsys för den urbana förnyelseprocessen. Forskningen kan med fördel göras 

som en fallstudie i samarbete med företag eller organisationer. Den här typen av 

forskning kan vara relevant för samtliga faser i en byggnads livscykel.  

6.5.2 Innovativ design  
Arkitektur och teknik går ständigt hand i hand men de mjuka värden som vi behandlar 

i detta projekt är även en viktig del i stadsplanering och arkitektur. Att hela tiden 

anpassa offentliga ytor till befolkningens preferenser och behov är en del av den 

demokratiska processen. Detta projekt är baserat på generella och destillerade teorier 

om attraktivitet men det är även viktigt att anpassa varje projekt till alla de aspekter som 

gör det unikt.  

Bjarke Ingels Group (Gonchar, 2011) är ett exempel på hur innovativ design kan ta 

hänsyn till invånare, miljö och attraktivitet på samma gång. Vidare forskning på det 

området kan vara att dokumentera arbetsprocessen med sådana projekt och jämföra 

utfallet med mer konventionella projekt ur ett långtidsperspektiv.  

6.5.3 Nybyggnationer och attraktivitet  
Idag står Sverige inför utmaningen att producera en stor mängd nya lägenheter för att 

minska bostadsbristen. Liksom under miljonprogramsåren är tid och pengar kritiska 

parametrar. Dock utgör dagens ideal och erfarenheter en betydande skillnad. Att forska 

på hur kunskapen om attraktivitet tillämpas i dagens nybyggnadsprojekt kan vara en 

tillgång för branschen i stort och kan underlätta kunskapsåterföring. Denna forskning 

skulle även kunna underlätta vid utredningar om framtida lagar och byggregler.  

6.5.4 Framtidens flexibla hus och bostadsområden  
Att forska på hur bostadsområden skulle kunna byggas med både dagens och framtidens 

behov i fokus skulle kunna betyda att förnyelse och renoveringar skulle bli mindre 

kostsamma.  

För att visa på hur attraktivitet kan konkretiseras inom stadsplanering har resultatet av 

det är examensarbetet fått anta en extrem form av förnyelse. Att låta koncept vara 

kontroversiella kan skapa skepsis hos en publik men är även ett sätt att upptäcka nya 

möjligheter. Genom att utgå från innovation och problemlösning skulle fler koncept för 

flexibelt byggande utvecklas.  
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Folkmängd 2009-2014 
År Totalt Föränd- Födelse- Flyttn- 
  ring        netto       netto   

2009 4 870 78 0 78 
2010 4 973 101 18 83 
2011 4 966 -12 9 -21 

2012 4 990 23 10 13 
2013 5 019 28 22 6 
2014 5 116  99  32  67 

Födda och döda 2009-2014 
År  Födda Döda Netto 

2009  67 67 0 
2010  83 65 18 
2011  76 67 9 

2012  83 73 10 
2013  78 56 22 
2014   88  56  32 

Flyttningar 2014 
Till/Från In Ut Netto 

Egen kommun  379 -479 -100 
Egna länet  69 -41  28 
Övriga Sverige  245 -251 -6 
Utlandet  191 -46  145 

Samtliga  884 -817  67 

Befolkning efter ålder 2014 antal 
Ålder Män Kvinnor Totalt Därav  
    utrikes 
    födda  

  0- 5  232  224  456  32 
  6- 9  112  114  226  36 
10-12  79  69  148  34 
13-15  79  76  155  39 
16-18  68  70  138  36 

19-29  615  602 1 217  612 
30-39  370  315  685  497 
40-64  624  617 1 241  871 
65-74  179  220  399  173 
75-79  59  111  170  65 
80-w  97  184  281  103 

Samtliga 2 514 2 602 5 116 2 498 

Befolkning efter ålder 2014 andel 
Ålder Män  Kvinnor Totalt 

  0- 5 9,2  8,6 8,9 
  6- 9 4,5  4,4 4,4 
10-12 3,1  2,7 2,9 
13-15 3,1  2,9 3,0 
16-18 2,7  2,7 2,7 

19-29 24,5  23,1 23,8 
30-39 14,7  12,1 13,4 
40-64 24,8  23,7 24,3 
65-74 7,1  8,5 7,8 
75-79 2,3  4,3 3,3 
80-w 3,9  7,1 5,5 

Totalt 100  100 100 
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Bostäder 2014 
Upplåtelse-   Lägenheter enl. Lägenhets-  
form   och Fastighetstaxeringsregistret*  
 Antal  % 
 Sh Fh Övr. Totalt Totalt 

Hyresrätt  3 2 796  64 2 863 99,9 
Bostadsrätt  0  0  0  0 0,0 
Äganderätt  2  0  0  2 0,1 
Uppgift 
saknas  0  0  0  0 0,0 

Samtliga  5 2 796  64 2 865 100 

Sh = Småhus   Fh = Flerbostadshus    
Övr.= Övriga hus 
 
*Bostadsbeståndet baseras på det nationella  
  Lägenhetsregistret 2014  och uppgifter från 
  Fastighetstaxeringsregistret (FTR) 

Sammanräknad 
förvärvsinkomst 2013 

Inkomst- Män Kvinnor  Totalt 
klass,  % % % Antal 
tkr     

     0 15,5 16,2 15,9  642 
   1 kr-  79,9 16,7 20,6 18,7  758 
  80,0-159,9 17,6 29,2 23,6  955 
160,0-239,9 21,1 18,5 19,8  801 
240,0-319,9 15,4 12,0 13,7  553 
320,0-399,9 10,6 2,7 6,5  264 
400,0-499,9 2,3 0,6 1,5  59 
500,0-w 0,8 0,1 0,4  18 

Samtliga 100 100 100 4 050 

Personbilar 2014 

Samtliga personbilar 1 300 
Därav i trafik 1 076 

Antal bilar/1 000 invånare  210 

Antal familjer  med bil 
    "        "  utan bil 

 897 
2 082 

Förvärvsarbetande 2013  andel 
Ålder Män Kvinnor Totalt 

20-24 32,5 35,8 34,1 
25-34 59,7 44,5 52,6 
35-44 68,0 49,2 58,8 
45-54 61,5 50,6 56,5 
55-64 45,5 44,9 45,2 
65 och äldre 3,2 2,6 2,8 

Samtliga 20-64 år 54,2 44,5 49,5 

Förvärvsarbetande 2013 efter 
arbetsplatsens belägenhet 

Med arbets- Män Kvinnor Totalt % 
plats i     

Området  46  94  140 9,0 
Övriga kom- 
munen  715  516 1 231 79,5 
 därav  
 växl/okänd  42  116  158 10,2 
Annan 
kommun  104  74  178 11,5 

Samtliga  865  684 1 549 100 

Sysselsatta i området 2013 

Näringsgren Antal personer 

Jordbruk, skogsbruk och fiske - 
Tillverkning och utvinning - 
Energi och miljö - 
Byggverksamhet  7 
Handel  61 
Transport  4 
Hotell och restauranger  17 
Information och kommunikation - 
Kreditinstitut och - 
  försäkringsbolag  
Fastighetsverksamhet  48 
Företagstjänster  3 
Civila myndigheter och försvaret - 
Utbildning  180 
Vård och omsorg  443 
Personliga och kulturella  60 
  tjänster  
Uppgift om näringsgren saknas  6 

Samtliga  832 

 



 

Bilaga 2 Transkriberade intervjusvar 
Intervju med Marie Söderberg på vätterhem biträdande områdeschef på Råslätt. I samma tjänst 
sedan 2011 men har arbetat på Vätterhem sedan 2007. 
N=Nora Sarii 
M=Marie Söderberg 
N: Råslätt är väl ett av Jönköpings områden som folk har en lite tråkigare syn på? 
M: Det är ju ett miljonprograms område, är det. Och det är byggt i slutet på 60-talet, början på 
70-talet. 
N: Har vätterhem ägt lokalerna ända sedan dess? 
M: Ja. 
N: Även centrum bebyggelsen med ”Willyssbyggnaden”, kyrkan och det finns en liten byggnad 
mitt emot? 
M: Folktandvården, grundskolan, bad, bibliotek! 
N: det är väl en fritidsgård där också? 
M: fritidsgård! 
N: och hela det är det vätterhem som tar hand om förvaltningen för? 
M: Vi sköter Förvaltningen ja! 
N: Fråga 1a. 
M Hur tänker du då? 
N: Vilken service om ska finnas och vilka som får lov att hyra. 
M: det ska ju tillföra våra hyresgäster något. Du har matbutik, du har frisör, posten har du inne i 
spelbutiken. Restaurang, pizzeria. Du har alla den här servicen som ska tillföra våra hyresgäster 
på det sättet. Och det är lite så man tänker. Det ska inte konkurrera för mycket, utan vi ska 
tillgodose affärsverksamheter också. 
N: har ni några skriftliga riktlinjer som ni som arbetar får följa? 
M: Nej! Jag är inte den som hyr ut lokalerna utan det är en på huvudkontoret, Christer Eidefjäll 
som hyr ut. 
N: Är det han som reglerar det? 
M: Ja! Det är han som alla nya som vill söka lokal kontaktar. Sen hjälper jag till och förvaltar 
dem. Typ om de behöver hjälp med någonting, felanmälan, den kontakten har jag. 
N: Fråga 2a. 
M: Vi har ju kontakt med hyresgästerna väldigt mycket. Nu är vi två förvaltare som har väldigt 
nära kontakt. Plus att vi har vårt områdeskontor, de kommer in till. Det finns hyresgästmöten som 
vi bjuder in till. Hyresgästföreningen är ju verksam här. 
N: Samarbetar ni med hyresgästföreningen? 
M: Ja vi samarbetar med dem. Så vi har täta möten ihop med hyresgästföreningen. 
N: Där man förhandlar olika frågor? 
M: Ja det gör man ju. De tar upp vissa saker och vi tar upp vissa saker och sen försöker man ju 
komma överens då. Och ibland stannar det på lokal nivå i hyresgästföreningen och ibland går det 
högre upp. 
N: Är närkontakten med de boende en form av policy? Är det någon särskild anledning till att ni 
jobbar så? 
M: Det är en vinn/vinn situation för att vi får reda på vad hyresgästerna vill. Dom får reda på hur 
vi tänker. Man lär sig väldigt mycket utav det, man lyssnar in. Allting går ju inte att göra som 
hyresgästerna vill. Även om man skulle önska så. Men det går ju inte riktigt alltid. 
N: Fråga 2b. 
M: Jo men det finns det. Man kan ju alltid sitta och diskutera. Mötet med hyresgästen bara händer 
ibland. Jag kanske går in och handlar på min rast eller något. Och så träffar man någon och så får 
man en fråga eller ibland så kommer de in och ibland så ska du titta på någonting i en lägenhet så 
får du reda på någonting som inte gäller inte gäller just det ärendet. Hela tiden snappar man upp 
saker. 
N: Fråga 2c. 
M: Jag tycker vi är duktiga på det. Och vi lyssnar, sen kan vi ju inte alltid, som jag sa, tillgodose 
alla önskemålen. Men jag tycker vi är duktiga på att lyssna av. 



 

N: Fråga 3a. 
M: Vi har vårdcentral, vi har apotek, vi har barnavårdscentral, vi har dagis, vi har affär, vi har 
folktandvården, vi har skolor. Alltså det finns det mesta här ute. Det är inte mycket som saknas 
alls. Bor man här och man liksom behöver inte ta sig ut om man inte vill. Det finns det mesta. 
Och speciellt de äldre tycker det är väldigt smidigt. 
N: Är det många äldre som bor här? 
M: Ja det är många äldre som bor här ute. Det är väldigt blandat. 
N: Fråga 3b. 
M: Svagheter? Det finns inte någon. Alltså bank har du inte, men hur ofta har du en bank i 
närheten? 
N: Det fanns en bank 2005, var fanns den? 
M: Den låg i centrum precis när man kommer innanför dörren mittemot konditoriet. Ännu längre 
tillbaka fanns det bank på övervåningen och på undervåningen fanns det post. Jag är själv 
uppvuxen här på Råslätt. Jag flyttade hit -75 och flyttade härifrån vitt -80 kanske. Då var det 
väldigt grått här. Det var jättefint redan då men sen har inte jag varit är ute så mycket för jag 
flyttade härifrån och jag kom tillbaka sen. Och när jag kom ut hit så blev jag bara såhär ”åh! 
Grönt vad fint!”. Då kom jag i maj när det är som finast och jag måste säga att det är liksom 
jättegrönt och fint. 
N: När du bodde här -75, var det inte så mycket gräsmattor och grönytor då? 
M: Jo men träden var ju inte så stora, alla sådana saker. Och de har ju ändrat jätte, jättemycket 
sedan jag flyttade. Så det är en ganska stor förändring som har skett. 
N: Med renoveringar, grönytor, landskapsarkitektur då? 
M: Ja absolut! 
N: Fråga 3d. 
M: Nej, utan vi är ju glada att vi får som många som möjligt ut hit. Och det jobbar vi ju för. 
N: På vilket sätt jobbar ni för det? 
M: Ja men vi ser till att du har grundskola, högstadium, kyrkan, folktandvården, vårdcentralen. 
Så att man har alla det här stora bitarna som är ganska viktiga. Vi vill absolut inte bli av med det. 
Vi har de och vi är måna om dem. Äldrevården har vi här med servicehem. Vi har ju allt. 
N: Fråga 4a. 
M: Jag ser inga problem. Jag tycker ju liksom att vi har buss, vi har kommunikation Allting 
ligger i centrum. Jag kan inte känna någon oro för någonting. 
N: Menar du oro för säkerhet? 
M: Ja säkerhet. Möjligtvis att, vi har ju ett garage under här, och det kan ju vara lite stökigt ibland 
kanske. Men det är sådant som vi jobbar med också. Hela tiden. 
N: Polisen har tydligen gått ut med att Råslätt är en av 53 orten som behöver ökad tillsyn. 
M: Då ska jag förklara. Det finns många miljonprogram. Och hur många kan det finnas? 50-60? 
Och vi ligger på 52:a plats eller om det var 53:e, jag kommer inte ihåg. Så vi ligger långt ner i 
den listan. Man läser det fel. Vi ligger ju faktiskt nästan längst ner. 
N: Tror du att det kan finnas någon fördom om Råslätt? 
M: Om det händer något i Råslätt så skriver ju tidningen Råslätt ganska stort och sen skriver de 
vad som har hänt. Skulle det hända på Torpa så skriver de inte Torpa, de skriver om själva 
händelsen och inte om området.  Det är skillnaden, Råslätt har en stämpel som vi håller på att 
jobba bort hela tiden. 
N: Kan du säga något konkret som ni jobbar med för att jobba bort stämpeln. 
M: Vi har pratat med JP men det är inte bara vi, det är alla. Fritidsgårdar med. Och då är det att 
de försöker skriva positivt om Råslätt någon gång. Alltså inte bara det negativa, man ska skriva 
det positiva också. 
N: Vätterhem som fastighetsbolag har alltså et pågående arbete med den här typen av frågor. 
M: Nej alltså man kanske säger när man träffas att det kan vara kul om ni skriver något positivt 
någon gång. Nu är inte jag den som pratar med tidningar. Vi har ju en som är marknadsansvarig 
som sitter på huvudkontoret. Så det är inte jag som gör det men man försöker ändå få de här 
positiva bitarna. Typ Råslättsdagen, att vi gör reklam för oss själva på Råslättsdagen. Att säga nu 
gör vi det och det, nu händer det och det på Råslätt för att det ska bli positivt. Och vi försöker 
bjud in folk runt omkring. Råslättsdagen är alltid första lördagen i september och det är ju jippo 



 

från morgon till kväll, det är inte bara för de boende utan vi försöker få in folk från staden. Då 
försöker vi se till så att vi har ett program som lockar folk runt omkring också. 
N: Fråga 4b. 
M: Det är väldigt olika.  En del kan tolka centrum som lite obehagligt eller så, och en del 
bekommer det inte. Det är väldigt, väldigt olika.   
N: Vad är det för obehagligheter? 
M: Obehagligheter ska jag inte säga men om det skulle vara ett stort gäng med ungdomar som 
sitter, så kanske det är många äldre som tycker det är jobbigt att gå förbi just där. Det är sådana 
saker jag tittar på. Man får höra att nu har det varit någon människa som har gjort något dumt och 
så kommer de in här till mig och berättar det och så försöker vi rätta till problemet.  Och en del 
bekommer det inte alls. Så att vi alla är ju väldigt olika hur vi tar in det som händer runt omkring 
oss. 
N: Upplever du att folk klagar med på människor runtomkring eller att det tillexemplet är lite 
jobbigt att gå backen eller trappan eller att torget är dåligt. 
M: Jag kan inte säga att vi får mycket klagomål, för det får vi inte. 
N: Är de få [klagomål] som kommer på människorna som står i gäng? 
M: Det skulle kunna vara så. De som är här ute har varit här så mycket så de vet hur det ser ut. 
Vår förhoppning är att vi ska bygga om centrum. Och göra om hela trappan ner till torget. 
N: Är det något som ni som arbetar på det här kontoret diskuterar? 
M: Det diskuteras allra högst upp. 
N: Fråga 4c. 
M: Styrkorna är ju att vi har bussarna. Vi har tre stycken busslinjer som går härifrån. Och vi är ju 
ändstationen. Du har ettan, du har trean, och det är huvudlinjer. Så det är en styrka, alltså 
kommunikationen. Du har lätt att ta dig in till staden härifrån. Alltså det finns en närhet till 
allting. 
N: Fråga 4d. Får ni någon ros för att centrum är så bra? 
M: Jag kan inte säga att vi har fått det. Men visst säkert. När man hör de här positiva sakerna 
läger inte jag det på minnet. Det är kul att du tycker om det. De flesta tror jag är jättenöjda runt 
omkring. Jag tror det, jag hoppas det. 
N: Fråga 4e. 
M: Det är ju Stadsgården där nere och så är det två trappor på varje sida. Men vi ska göra om det 
till en mycket, mycket bredare sida. Och öppna upp alltihopa för att få en jättetrevlig passage ner. 
Både med trapp och en vanlig asfalterad väg. 
N: Här uppifrån ner till torget? 
M: Precis, och det tror jag kommer öppna upp och bjuda in mycket, mycket mer. 
N: Är det något hus som ska byggas om? 
M: Nej! 
N: Är det infrastrukturen runt omkring? 
M: Ja precis! Det här är inte något som jag vet kommer att hända men vi vill ju öppna upp på 
andra sidan centrum med. Vi håller på att göra om där lite. Håller på att plantera om lite och 
målar och fixar ny belysning på framsidan. Det har vi redan påbörjat, sen är ju tanken kanske att 
man får upp bussarna så att de har vändplanen där uppe istället. Så man inte får dem här under. 
Det är lite så där projekt som vi håller på med men vi vet inte. 
N: Har Vätterhem någon projektgrupp som håller på med det? 
M: Vi har ju en hel byggavdelning som sitter med sådant. Det är ju arkitekter och allting som 
sitter och skissar på det. Jag har faktiskt papper på trappan. Här har vi bilder på trappan som är 
tanken att vi ska göra då. Här har du undergången till bussarna. Så man öppnar upp så det kan 
nästan bli som en liten plats som kan sitta på trappstegen. 
N: När börjar de här förändringarna? 
M: Jag vågar inte säga det riktigt för att vi hade ju gärna haft det gjort i år, men så blir det nog 
inte. Men vi hoppas kanske till nästa år. Det är ju hela tiden så. Och här har du överplanen då. 
Lite längre bort är där du gick in till oss. 
N: När började de här planerna pratas om på idéstadiet? 
M: Det kan vara två år sen ungefär. 
N: Det är den här delen som ska göras om? 



 

M: Ja det är det du ser. 
N: Här kommer fortfarande ingången till secondhandbutiken vara? 
M: ja och här är undergången. Så det är lite som vi hoppas på ska hända. 
N: Kommer färdtjänst bussarna köra på torget? 
M: Jag tror att de kör bakom det huset. Vi säger att vi vill ha så lite bilar som möjligt på området, 
så det blir bilfritt då men tyvärr så finns det färdtjänst. 
N: Det är kanske lite svårt att ha tillgänglighet för alla om inte färdtjänst kan komma fram. 
M: Precis! Vi måste ju, så det är tyvärr baksidan. 
N: Fråga 5a. 
M: Ja det gör det ju! 
N: Fråga 5b. 
M: Bra fråga! Jag kan inte svara på det. Jag kan säga så här att när bodde här ute -75, så fanns det 
ett jättestort Domus varuhus i centrum. 
N: Här? 
M: Domus var jättestort. Hela centrum här uppe var Domus och så hade Ica en lite mindre bit på 
övervåningen här. En pizzeria, och en frisörsalong fanns det också i utkanten här. Det var 
övervåningen här. Så det var jättejättestort. 
N: Men Stadsgården var som den är nu? 
M: Stadsgården låg där redan då. Vi hade badhus, vi hade allting. Och sen så på markplan hade 
du posten och spelbutiken, minilivs hette det då. Det var det som fanns. Om man tittar nu då så 
har det ändrat sig betydligt.  Ett konditori låg där nere med som man kunde gå in och fika. 
N: Men du är det ju vallar som går upp. 
M: Du har ju trapporna på båda sidor. Då gick man trappan ner och så kom man ner på torget. 
N: Fråga 5c. 
M: De är ju närheten. Nu byggs Munksjöstaden. Det är inte långt ifrån Munksjöstaden till Råslätt. 
Det är tio minuter som vi pratar om. I Göteborg eller Stockholm ligger förorterna betydligt längre 
ifrån. Jag skulle nästan vilja säga att vi hoppas ju på att det kommer att växa ihop lite. Och då bor 
man ju mitt inne i smeten. Vi kanske pratar flera år fram men det har ju redan påbörjats. Och det 
är närheten till allting egentligen.  Bra förbindelser och du har liksom allt. 
N: Fråga 5d. 
M: Råslättsdagen är en tradition. Vi har ju den alltid första lördagen i september och vi försöker 
bjuda in så många som möjligt runt omkring. Då sitter i möten och sitter och spånar. Vem ska vi 
försöka få hit i år? Pernilla Wahlgren har varit här, Nisse Landgren, har varit här, Gunhild 
Carling har varit här. Alltså det är ju många stora som har varit här. Så att vi försöker locka för att 
folk ska komma hit och se hur fint det är. 
N: Tror ni att det går att göra förändringar i centrumbebyggelsen för att locka folk? Eller kanske 
att ha andra sorters service? 
M: Jag vet faktiskt inte. Jag tittar ju bara på mig själv. Visst man går till sina närbutiker och 
handlar men åker och storhandlar så åker jag kanske till en större butik. Så gör jag, alla är inte 
likadana. Men jag vet faktiskt inte.  Om man ska titta på butiker och sådana sker om det är det du 
tänker på. Man får ju nästan välja vilken butik som är lämplig att ligga här? 
N: Tror du att det skulle vara lämpligt att satsa på butiker på hm och sådana stora klädbutiker och 
att satsa på en shoppinggalleria? 
M: Jag vet faktiskt inte. Vist det skulle vara jätte kul men vi har ju rätt mycket runt omkring. Tar 
man hit det kanske man förstör något annat. Alltså det blir ju att de får konkurrera med varandra 
lite. Jag tror man ska ha så att man åker och köper kläder inne i staden. Den är det inte fel att ha 
någon klädbutik som vi har nu. Men jag tror inte det! 
 



Till Vätterhem 
1. Ägarformer 
1a. Vem äger centrumanläggningen i Råslätt? 
1b. Vilka riktlinjer finns för hyresgästerna i centrumanläggningen? Varför? 
 
2. Dialog med boende 
2a. Vad gör Vätterhem för att ta reda på vad de boenden tycker om området? 
2b. Anser du att det finns en fungerande dialog mellan Vätterhem och de boende? 
2c. Vad tror du skulle kunna göras bättre för att underlätta en dialog med de boende? 
 
3. Service 
3a. Hur ser du på serviceutbudet i Råslätt centrum? 
3b. Vilka svagheter ser du i utbudet? 
3c. Vilka styrkor ser du i utbudet? 
3d. Har Vätterhem riktlinjer för vilken service som ska finnas i Råslätt? Vilka? 
 
4. Trivseln 
4a. Upplever Vätterhem några problem med den fysiska miljön i råslätt centrum? 
4b. Upplever de boende några problem med den fysiska miljön i råslätt centrum? 
4c. Vilka styrkor upplever Vätterhem hos den fysiska miljön i råslätt centrum?  
4d. Vilka styrkor upplever de boende hos den fysiska miljön i råslätt centrum?  
4e. Vilka delar i den fysiska omgivningen anser du kan förbättras? 
 
5. Förnyelsen 
5a. Finns det planer på förnyelse av Råslätt centrum? Vilka? 
5b. När renoverades Råslätt centrum senast? 
5c. Hur kan råslätt bli mer attraktivt för de boende? 
5d. Hur kan Råslätt bli mer attraktivt för de som bor i övriga områden? 
 

Bilaga 3



 

Bilaga 4 Utvärderingstabeller 

Gehls 12 kriterier för attraktivitet 

För att kunna mäta attraktiviteten i området har Gehls teorier om vad som gör ett bostadsområde 
attraktivt, använts. I hans bok nämner han 12 kriterier. De är betygsatta i en skala från 1-3 där 0 
är “Obefintligt” och 3 är “Utomordentligt”. I varje kategori betygsätter man efter enskild skala 
beskriven för varje kriterium.  
 

Beskydd 
 

 
Beskrivning och poäng 

  
Motivation 

Trafik Skydda fotgängare  
1 - Trafik i området, utan skydd 
för fotgängare. 
2 -Fotgängare är skyddade 
genom låg hastighet. 
3 - Avdelat så att fotgängare och 
bilar inte delar på samma yta. 

 

 

2 

Trafiken sker i gånghastighet. 
Den sker på samma yta som 
fotgängare på torget och på 
vägarna som leder på båda sidor 
av den stora byggnaden. 

 Ta bort rädslan för trafik 
1 - Stor exponering för trafik, 
högt trafikerad gata. Såsom 
huvudleder. 
2 - Måttlig exponering för trafik.  
3 - Ingen exponering för trafik. 
Såsom gånggator. 

 

 

2 

Trafiken är måttlig då det inte är 
tillåtet för privata bilar att åka i 
området. Endast färdtjänst och 
taxi är tillåtna. 

Brottslighet Livliga offentliga platser 
1 - Folktomt på de offentliga 
områdena. 
2 - Offentliga platser 
“befolkade” en del av dygnet. 
3 - Fullt med folk en stor del av 
dygnet. 

 

 

2 

Torget är stora delar dygnet 
folktomt. Den stora byggnaden 
har folk i sig under tiden 
affärerna är öppna och då endast 
där och inte på den offentliga 
ytan så mycket. 

 Ögon på gatorna 
1 - Inga människor rör sig 
omkring i området under tider då 
man kan känna sig otrygg som 
på natten. 
2 - Få människor rör sig och är 
uppmärksamma i området. 
3 - Mycket människor som är 
uppmärksamma, man känner sig 
trygg. 

 
 
 
 
2 

Mycket få människor, enda 
gången det är rörelse på natten är 
när studenter kommer tillbaka 
från nattklubbar under enstaka 
dagar. 

 Överlappande funktioner dag 
och natt 
1 - Inga eller mycket få 
funktioner. 

 

2 

Endast en funktion är öppen på 
kvällen/natten och det är 
fritidsgården. 



 

2 - Funktioner finns i området 
och är aktiva antingen på dagen 
eller natten. Överlappar ej. 
3 - Funktioner finns och 
överlappar varandra dag och 
natt. 

 Bra ljussättning 
1 - Enstaka belysta platser.  
2 - Ungefär lika mycket obelysta 
platser som belysta platser. 
3 - Inga mörka platser nattetid. 

 
 
2 

Belysning finns på de flesta 
gångvägarna. Det finns dock 
många mörka platser omkring 
dessa som kan tyckas obehagliga 
och osäkra. 

Otrevliga 
sinnesupplevelser 

Skydd mot vind 
1 - Enstaka skärmtak.  
2 - Enstaka väderskydd med tak 
och väggar.  
3 - Vindskyddat överallt. 

 
 
2 

Byggnader skyddar mot blåst 
från vissa håll. Enskilda gator 
kan bli mycket blåsiga. 

 Regn/snö 
1 - Enstaka skärmtak.  
2 - Enstaka väderskydd med tak 
och väggar.  
3 - Väderskydd överallt.  

 
 
2 

Inte mycket skydd mot vare sig 
regn eller snö från husen utom 
vissa enskilda platser. Två 
skärmtak finns. Under 
Willysbyggnaden finns möjlighet 
till skydd. 

 Värme/kyla 
1 - Inga byggnader med 
värme/kylning. 
2 - Fåtal offentliga byggnader 
för skydd. 
3 - Många offentliga byggnader 
att gå in i vid behov.  

 
 
 
2 

Finns en del byggnader, några 
stängda för allmänheten och 
några är öppna och möjliga att ta 
skydd i. 

 Föroreningar 
1 - Stor andel föroreningar 
orsakade av till exempel bilar 
och industri. 
2 - Liten andel föroreningar. 
3 - Inga kännbara föroreningar. 

 
 
2 

Föroreningar förekommer inte i 
större mängd. 

 Damm/oljud/bländning 
1 - Lite skydd.  
2 - Måttligt skyddat 
3 - Mycket skydd 

 
2 

Skydd mot damm och ljud och 
bländning existerar i viss mån. 

Totalt  22 (Max 33) 

 
 
 
 
 
 



 

 

Trevnad  
Beskrivning och poäng 

  
Motivation 

Gå Plats att gå 
1 - Trånga gångvägar. 
2 - På vissa ställen blir 
gångvägen för trång för att 
stora skaror med människor 
ska få plats utan att trängas. 
3 -Breda gångvägar, med 
plats för alla som går utan att 
behöva trängas. 

 
 
 
 
 
3 

Stora ytor på de flesta ställena där man 
enkelt kan gå vart man vill. Det finns dock 
inte ett effektivt och inbjudande sätt att ta 
sig från platån till torget. 

 Inga hinder 
1 - Många hinder som gör att 
man måste ta omvägar som i 
en omfattning som gör att 
man som gångtrafikant har 
svårigheter att få plats mer 
än två personer åt gången. 
2 - En del hinder som gör att 
framkomligheten kan 
hindras, men på de flesta 
ställena finns plats för tre 
eller fler fotgängare och 
cyklister på samma gång. 
3 - Inga eller mycket få 
hinder.  

 

 

 

3 

Hinder finns men de är i en omgivning som 
inte är trång så därför hindrar de inte 
framkomligheten.  

 Bra ytor 
1 - Gångytorna är svåra att 
gå på grund av att de är 
ojämna eller att underlag 
inte är fast.  
2 - Marken är fast men ej 
slät. 
3 - Slät mark. 

 

 

3 

Asfalt, kakel eller stenplattor på de flesta 
ställena gör marken lätt att gå på med alla 
slags skor.  
 

 Tillgängligt för alla 
1 - Många hinder för 
funktionsnedsatta. 
2 - Anpassat på vissa ställen. 
3 - Anpassat överallt. 

 

 2 

Hiss finns men är ej inkluderad i övriga 
planeringen. En backe finns runt området. 
Hinder för framkomlighet existerar, bl.a. 
dåligt planerat för funktionshindrade för att 
ta sig från platån till torget. 

Stå/stanna Intressanta fasader 
1 - Horisontella mönster i 
fasaden, platt och utan 
mycket detaljer. 
2 - Varierade fasader på 
hälften av alla byggnader. 
3 - Varierande fasader på i 
princip alla byggnader, 
genom att ha vertikala 

 
 
 
 
1 

Olika färger och material på de olika 
byggnaderna. Den stora byggnaden präglas 
av en lång grå platt fasad med få inslag av 
annat. På den nedre delen av torget finns 
det en begränsad variation. 



 

mönster, mycket textur och 
detaljer.  

 
 
 
 
 

Kanteffekt 
1 - Vid kanterna är det få 
saker att interagera med. 
2 - På vissa ställen finns det 
saker att interagera med. 
3 - I kanter finns det gott om 
aktiviteter, sittplatser eller 
ställen att vara på och umgås 
till exempel.  

2 Det finns i allmänhet inte mycket aktivitet 
nära kanterna. I Willyshuset finns det 
affärer längs kanterna och korridoren men 
runt torget är det få aktiviteter och saker att 
interagera med överhuvudtaget. 

Sitta Stöd för stående 
1 - Finns mycket få platser 
att luta sig mot. 
2 - På vissa platser finns det 
saker att luta sig mot. 
3 - På många platser finns 
det saker att luta sig mot. 

 
 
0 

Finns inga platser att luta sig mot när man 
står upp. 

 Zoner för sittande 
1 - Mycket få zoner 
2 - Begränsat antal zoner. 
3 - Gott om zoner för 
sittande människor. 

 
 
1 

Tre zoner för sittande och inte särskilt 
attraktiva. Mycket få platser. 

 Vy, sol, folk 
1 - Sittplatserna är placerade 
på ett sätt som gör det svårt 
att njuta av sol eller vy eller 
att få en överblick över 
aktiviteter i området. 
2 - Sittplatser placerade så 
att man till viss del har goda 
möjligheter att njuta av sol 
eller vy, även att få 
överblick av områdets 
människor.  
3 - Sittplatserna är placerade 
så att det är enkelt att få 
överblick över aktiviteter i 
området samt att njuta av till 
exempel solen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Sittplatserna utanför den stora byggnaden 
på övre delen av Råslätt är låga. Framför 
dem är det en hög mur/staket som är tät och 
effektivt stänger ute all möjlighet till utsikt 
över torget när man sitter där. Över 
platserna täcker ett skärmtak en stor del av 
solen en större del av dagen. Sittplatserna 
på torget är placerade så att man har 
överblick över torget. De är även placerade 
åt söder. Det finns en stor del av platserna 
som inte har en bra placering utifrån dessa 
kriterier. 

 Bra ställen att sitta 
1 - Sittplatserna som finns är 
av dålig kvalitet eller gamla 
och slitna. 
2 - En del av platserna är av 
god kvalitet. 
3 - Sittplatserna är av god 
kvalitet eller nyrenoverade. 

 
 
 
 
1 

Sittplatserna är stela och gamla. Det finns 
ett behov av renovering av många av 
sittplatserna. 



 

Se Bänkar för vila 
1 - Få bänkar finns.  
2 - Bänkar finns på vissa 
ställen i stor mängd. På 
andra ställen är det mindre 
antal. 
3 - Många bänkar. 

 
 
 
2 

På tre ställen finns det ett antal bänkar 
utplacerade, i den stora Willysbyggnaden, 
på torget och utanför den stora 
Willysbyggnaden.  

 Rimliga avstånd 
1 - Mycket stora torg och 
gator, för stora för det 
mänskliga ögat att uppfatta 
på samma gång. 
2 - Gator och torg är i viss 
omfattning i en storlek som 
är lagom för ögat att uppfatta 
på samma gång. 
3 - Storleken på torg och 
gator är i en lagom storlek 
som inte överväldigar det 
mänskliga ögat. 

 
 
 
 
 
 
2 

Parkeringen på framsidan av Willyshuset är 
mycket stor. Torget på nedre planet är 
däremot I en storlek som det mänskliga 
ögat enkelt kan processa. 

 Obehindrade synfält 
1 - Synfälten hindras i hög 
grad av till exempel mycket 
trånga slingriga gator. 
2 - Vissa platser är öppna 
och andra är stängda och 
hindrar synfältet. 
3 - Många öppna platser och 
gator som inte hindrar 
synfältet. 

 
 
 
 
 
2 

Det finns ett antal öppna platser och 
gångvägar som inte är omslutna av väggar 
(byggnader). Det finns även bakvägar som 
till exempel rampen som går bakom kyrkan. 

 Intressanta vyer 
1 - Mycket lite intressanta 
vyer i området. 
2 - Området erbjuder 
intressanta vyer i måttlig 
grad. 
3 - Området erbjuder en 
varieté av intressanta vyer. 

 
 
 
 
1 

Det finns mycket lite som är estetiskt 
tilltalande förutom kyrkan och klockspelet 
utanför denna.  

Prata/lyssna Lysen i mörkret 
1 - Gatljus existerar men i 
mycket begränsad 
omfattning. 
2 - Gångvägar belysta. 
3 - Belysning finns för 
gångvägar och även andra 
befolkade platser. 

 
 
 
2 

Belysning på gångvägar finns, utanför dessa 
är det mycket begränsat. 

 Låga ljudnivåer 
1 - Högt trafikerat, t.ex. 
huvudled. 

 
 
 

Då trafiken är begränsad i centrum med 
undantag från taxibilar på torget är området 
i allmänhet lugnt och tyst. 



 

 
 

2 - Lågt trafikerat.  
3 - Stilla med inga eller 
mycket få bilar, t.ex. en 
park. 

2 

Leka/träna Gatumöbler 
1 - Gatumöbler uppmuntrar 
inte till interaktion.  
2 - Vissa gatumöbler är väl 
genomtänkta med tanke på 
placering för att uppmuntra 
största möjliga interaktion. 
3 - Gatumöbler som 
uppmuntrar till interaktion. 
Till exempel med bänkar 
som är välplanerade både till 
placering och utformning. 

 
 
 
 
 
 
1 

Gatumöblerna som finns ligger på rad och 
uppmuntrar inte i större grad till interaktion. 

 Inbjudan till fysisk 
aktivitet 
1 - Få inbjudande platser 
såsom lekparker.  
2 - Måttligt antal inbjudande 
platser. 
3 - Många inbjudande 
platser till att vara fysiskt 
aktiv på. 

 
 
 
 
3 

Finns ett par lekplatser och en 
träningsanläggning utomhus. Det finns även 
en fotbollsplan i området. 

 Dag och natt 
1 - Finns små möjligheter för 
aktiviteter även på natten. 
2 - Finns måttliga 
möjligheter för aktiviteter 
även på natten. 
3 - Finns stora möjligheter 
för aktiviteter även på 
natten. 

 
 
 
 
2 

Då hela träningsplatsen är belyst nattetid, 
och även lekplatsen, finns det möjligheter 
för aktivitet även på natten. Det finns även 
ett badhus och träningshall med möjlighet 
för aktivitet under delar av dygnet då det är 
mörkt. 

 Sommar och vinter 
1 - Finns små möjligheter till 
aktiviteter på vintern. 
2 - Finns måttliga 
möjligheter till aktivitet 
under både sommar och 
vinter. 
3 - Finns stora möjligheter 
att kunna vara aktiv på 
vintern. Till exempel platser 
där barnen kan åka pulka på. 

 
 
 
 
 
1 

Det finns kullar som på vintern kan 
användas av barn att leka i under vintertid. 
Vägarna underhålls under vintern så att man 
även kan använda området för till exempel 
löpning under vintern. Idrottshallen och 
badhuset är öppet även under vintern. 

Totalt  34 (Max 63) 



 

Välbehag Beskrivning och 
poäng 

  
Motivation 

Skala Mänsklig skala 
1 - Delvis anpassad 
till mänsklig skala. 
2 - Mestadels 
anpassad till mänsklig 
skala. 
3 - Helt anpassad. 

 
 
2 

Husen är inte mer än en våning i de allra 
flesta fall, så de är bra anpassade till 
mänsklig skala. Dock är de horisontellt 
utbredda.  

Möjligheter att 
njuta av vädret 

Sol/skugga 
1 - Finns begränsade 
möjligheter till 
skugga eller sol. 
2 - Finns måttliga 
möjligheter till sol 
och skugga. 
3 - Finns stora 
möjligheter till sol 
och skugga. 

 
 
 
 
2 

Skärmtak finns på två ställen, och många 
av husen i centrum kan man även gå in i för 
att få tillgång till skugga under speciellt 
varma dagar. 

 Värme/kyla 
1 - Platser där man 
kan njuta av varmt 
eller kallt väder finns 
i liten mängd. 
2 - Platser där man 
kan njuta av varmt 
eller kallt väder finns 
i måttlig mängd. 
3 - Platser där man 
kan njuta av varmt 
eller kallt väder finns 
i stor mängd. 

 
 
 
 
 
1 

Sittplatser vända åt söder finns på ett ställe. 
Skärmtak finns på två ställen. Under stora 
huset finns även möjlighet för skydd från 
stark värme. 

 Briser 
1 - Det finns 
begränsad tillgång till 
platser där man kan 
njuta av en bris. 
2 - Det finns måttlig 
tillgång till platser där 
man kan njuta av en 
bris. 
3 - Det finns gott om 
platser där man kan 
njuta av briser. 

 
 
 
 
 
2 

Området är öppet så brisar kommer åt på de 
allra flesta ställen i området. 

Positiva 
sinnesupplevelser 

Bra design och 
detaljer 
1 - Märkbart lite 
tanke har lagts på 

 
 
 
 
 

Tanke har lagts mer på funktion än på 
detaljeringen i området. Det stora 
Willyshuset har en fasad som är mestadels 
utan detaljer. 



 

design och detaljer i 
området. 
2 - På vissa ställen 
har man märkbart lagt 
tanke på design och 
detaljer. 
3 - Märkbart stor 
tanke har lagts på 
design och detaljer. 

1 

 Bra material 
1 - Märkbart billiga 
och ogenomtänkta 
materialval. 
2 - På vissa platser 
väl genomtänkta 
material. 
3 - Stor andel 
högkvalitativa 
material i byggnader 
och mark. 

 
 
 
 
 
1 

På en del av husen har man använt vanliga 
träpaneler. Det stora huset har fått en 
ljusgrå panel gjord av ett betongliknande 
material som inte är särskilt estetiskt 
tilltalande.  

 Fina vyer 
1 - Liten andel 
estetiskt tilltalande 
vyer i området. 
2 - Måttligt antal 
estetiskt tilltalande 
vyer i området. 
3 - Många estetiskt 
tilltalande vyer finns i 
området. 

 
 
 
 
 
1 

Kyrkan kan anses vara estetiskt tilltalande, 
annars är det inte mycket annat som är 
vackert att titta på.  

 Träd, plantor, 
vatten 
1 - Låg omfattning 
2 - Medelhög 
omfattning  
3 - Växter i hög 
omfattning. 

 
 
 
2 

På torget finns det en samling planterade 
träd, och tre krukor med buskar. På sidan 
av torget finns det även planterade buskar. 
På en stor del av området finns det 
planterat gräs som gör att det i allmänhet 
känns som ett ganska grönt område. 

Totalt  12 (Max 24) 

 

Sammanfattning Gehls 12 teorier Poäng Procent 

Beskydd 22/33 66 % 

Trevnad 34/63 53 % 

Välbehag 12/24 50 % 

Totalt 68/120 56 % 
  



 

Service baserat på RESTATE 
1 Tabell över grundläggande serviceutbud på Råslätt år 2005 (Andersson, Roger: 2005.) 

 
 

Servicefunktioner i 
området 

Ja/Nej Kommentar 

Matvarubutik Ja I området finns två matvarubutiker, en spelbutik och en 
slaktarbutik. 

Bank Nej Ett bankkontor fanns 2005 men har nu stängt. Detta kan bero på 
de minskade behovet av bankkontor i och med digitaliseringen.  

Postkontor Ja Postombudet är beläget inne i spelbutiken.  

Vårdcentral Ja Vårdcentralen är beläget i delar av ett bostadshus i 
centrumområdet.  

Park Ja Hela området är präglat av grönytor och växter. Det finns även 
lekplatser.  

Busshållplats Ja Från centrum går två stadsbussar var tionde minut vardera.  

Grundskola Ja Det finns två olika grundskolor i området.  

Tandläkare Ja Folktandvården är beläget i en byggnad som ligger på torget. 

Nöjen Ja I centrum finns bibliotek, simhall, idrottshall, frisör, restaurang, 
ungdomsgård, kyrka och presentbutiker. 

 

  



 

Offentliga platser utformade med Lively planning 

 
Skala  Dimension Föreslagna element Poäng Motivation  

Stad Virtuell Wi-fi 
1 - Finns på enstaka platser. 
2 - Gratis Wi-fi finns i delar av 
centrum. 
3 - Gratis wi-fi finns i hela 
centrum. 

 
 
1 

På biblioteket finns 
Wi-fi som kräver 
inloggning via 
bibliotekskort.  

  QR-koder 
1 - QR- koder förekommer på 
enstaka platser 
2 - QR-koder används i delar av 
området.  
3 - QR-koder används aktivt av 
kommun och fastighetsbolag.  

 
 
 
0 

Det finns ingen 
känd användning 
av QR-koder i 
området. 

  Social media 
1 -Representation genom 
privatpersoner. 
2 - Aktiv representation genom 
privatpersoner/företag. 
3 - Aktiv representation genom 
privatpersoner/företag/kommun. 

 
 
 
1 

På Facebook och 
Instagram och 
Twitter finns 
enstaka användare 
och hashtags som 
refererar till 
Råslätt.  

 Marknadsföring Unika försäljningsargument 
1 - Triviala miljöer och lokaler 
som saknar marknadsföring.   
2 - Unika miljöer som saknar 
marknadsföring. 
3 - Unika och attraktiva lokaler 
och bostäder marknadsförs.  

 

 

1 

Lokalerna i 
centrum ägs av 
Vätterhem och 
tycks inte vara 
byggda för att 
locka hyresgäster 
med unika 
egenskaper.  

  Identitetsförbättring 
1 - Platsen har en svag identitet.  
2 - Platsen har en neutral 
identitet.  
3 - Platsen har en stark identitet 
som ger besökarna mervärde.  

 
 
1 

Råslätts identitet 
präglas av 
segregation och 
missförstånd.  

 Funktionell Tio olika funktioner 
1 - Tio funktioner finns i 
området.  
2 - Tio attraktiva funktioner 
finns i området. 
3 - Tio attraktiva funktioner 
finns inom blickfånget.  

 
 
 
1 

Tio olika 
funktioner finns 
objektivt i 
området. Dock 
verkar dessa inte 
tilltala alla 
målgrupper.  

Grannskap  Miljömässig Planerade grönytor 
1 - Grönytor finns. 

 
 

De grönytor som 
finns i området är 



 

2 - Ett fåtal hållbart utformade 
grönytor finns.  
3 - Hållbart utformade och 
integrerade grönytor finns i 
centrum. 

 
1 

planerade träd mitt 
på torget och ett 
fåtal buskar.  

 Social Inbjudande gatumöbler 
1 - Ett fåtal bänkar finns. 
2 - Gatumöbler finns på olika 
platser. 
3 - Väl utformade gatumöbler 
finns på väl valda platser.  

 
 
 
 
1 

De offentliga 
sittmöbler som 
finns i Råslätt är få 
och de är av en 
trivial sort. Det 
finns inte 
tillräckligt för att 
alla målgrupper 
ska tilltalas.  

 Psykologisk “Genius loci” (atmosfär) 
1 - Atmosfären är svag.  
2 - Atmosfären är påtaglig.   
3 - Atmosfären är påtaglig och 
inbjudande.  

 
 
2 

Atmosfären i 
Råslätt är påtaglig 
och reflekterar det 
internationella 
bostadsområdet 
som det är.  

Plats Ljud “Soundscaping” 
1 - Ljud från områdets 
aktiviteter sammanfaller.  
2 - Ljud från aktiviteter 
förstärks.  
3 - Designade ljudupplevelser 
finns i området.  

 
 
 
0 

I Råslätt centrum 
är alla funktioner 
separerade och 
inga 
ljudupplevelser är 
utformade.  

 Visuell Attraktioner 
1 - Anonyma färger, former.  
2 - Begränsat fokus på färg, 
form och varierande skala. 
3 - Stort fokus på färg, form och 
varierande skala.  

 
 
 
1 

Råslätt centrum 
tycks inte vara 
planerad som en 
enhet och 
arkitekturen 
präglas av olika 
estetik utan något 
synbart koncept.  

  Fokuspunkter 
1 - Enstaka konstnärliga 
installationer.  
2 - Flera konstnärliga 
installationer  
3 - Väl utformad plats med 
starka visuella intryck finns.  

 
 
 
1 

Råslätt har enstaka 
konstverk på ca tre 
olika platser i 
centrumområdet. 

 Rörelse Ytor att gå på 
1 - tillgänglighet för alla 
målgrupper i delar av området.  
2 - Tillgänglighet för alla 
målgrupper med kompletterade 
element.  

 
 
 
2 

I Råslätt finns 
tillgänglighet med 
hiss och vissa 
ramper. Ytor att gå 
på existerar i 



 

3 - Tillgänglighet för alla 
målgrupper utan kompletterande 
element.  

centrum och på 
torget.  

  Gångvägar 
1 - Gångvägar finns.  
2 - Gångvägar är integrerade och 
underhållna 
3 - Väl utformade, integrerade 
och underhållna gångvägar.  

 
 
 
2 

I Råslätt är 
merparten av 
vägarna 
gångvägar. I 
centrum saknas 
axialitet hos 
viktiga gångvägar.  

Totalt   15 (max 42) 

 
 

Sammanfattning Lively Planning Poäng Procent 

Stad 5/18 27 % 

Grannskap 4/9 44 % 

Plats 6/15 40 % 

Totalt 15/42 35 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


