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INTRO 

”The way to gain a good reputation is to endeavour to be what you desire to appear - Vägen 

till att nå ett gott rykte är att sträva till att vara det du önskar framstå som” – Ordspråk 

med okänt ursprung 

Som icke infödd bodensare och som novis vad gäller kunskaper om Boden är 

det svårt att förstå varför aktuellt utvecklingsområde på Prästholmen inte är 

mer attraktivt än vad det är. Utåt sett är förutsättningarna för en blomstrande 

plats med sin närhet till både vatten och centrum förträffliga. Jag törs säga att 

detta område innehar ett av de finaste lägena i de centrala delarna av Bodens 

kommun och som i mina ögon har stor potential att utvecklas till ett attraktivt 

område som kan stå sig väl i konkurrensen om att vara Bodens finaste.



 

SAMMANFATTNING 

I Norrbotten, 3,7 km öster om kuststaden Luleå ligger Boden stad. Bodens 

kommun är till folkmängden Norrbottens tredje största stad med sina 27 408 

invånare fördelade på de 36 kommundelarna/stadsdelarna vilka kommunen 

är uppdelad i. Det aktuella utvecklingsområdet vilket tillhör stadsdelen Präst-

holmen ligger centralt belägen, har ett vattennära läge och gångavstånd till 

stadskärnan.  

1967 inrättades en plankommitté i Boden som fick till uppgift att under drät-

selkammaren svara för den fysiska planeringen i kommunen. Markreserven 

var otillräcklig och stadsplanearbetet måste forceras för att kommunen skulle 

kunna klara av medborgarnas ökade efterfrågan på småhus. Även flerfamiljs-

hus efterfrågades under denna tidsperiod och de största exploateringsområ-

dena för denna typ av bostadsbebyggelse kom att bli kvarteret Apeln samt 

Prästholmen och Rörviksområdena.   

Prästholmen var innan den stora exploateringen stadens soptipp, men marken 

fylldes ut och i början av 70-talet exploaterades området med flerfamiljshus. 

Det kom att byggas 16 stycken punkthus i våningstal fyra till sju och därefter 

sju stycken skivhus i våningstal sju. Byggnaderna var placerade efter stadsty-

pen ”hus i park” och det fanns generösa ytor för parkeringar och bilvägar i 

området. Det nya bostadsområdet befolkades mestadels av yngre människor 

och hade under de första åren en blomstrande tid med mycket liv och rörelse. 

Efterhand blev dock området känt för att vara ett stökigt och bråkigt område 

med stor in- och utflyttning.  

Flertalet av de ursprungliga 23 byggnaderna är idag rivna och kvar på området 

står endast tio stycken punkthus och ett skivhus. Detta har bidragit till att 

området idag har stora innehållsfattiga markytor som tillsammans med trasiga 

och nedklottrade bänkar, sopor på marken, nedgångna lekplatser och odefini-

erade gångvägar bidrar till att området uppfattas som ödsligt och nedgånget.  

Ett utvecklingsförslag har skapats där målet är att utveckla aktuellt område så 

att attraktiva boende- och vistelsemiljöer skapas.  

Attraktiva boende- och vistelsemiljöer beror av flertalet faktorer så som ex-

empelvis bebyggelsetyp, funktionsblandning, rumslighet, trygghet och säker-

het. Platser som medger möten av olika slagpåverkar även de, områdets at-

traktivitet. Huruvida möten hämmas eller främjas styrs i hög grad av den fy-

siska miljöns utformning, vilken därmed också är en faktor som påverkar 

platsens attraktivitet.  

Genom att skapa ett område innehållande bland annat olika bebyggelsetyper, 

funktioner, upplåtelseformer, storlekar, kvalitativa grönområden och mål-

punkter, vilka alla har betydelse för ett områdes attraktivitet, är förhoppning-

en att människorna återigen väljer Prästholmen som boende- och vistelseal-

ternativ.  

Johan Rådbergs BASIS-undersökning, Kevin Lynchs visuella analys samt Jan 

Gehls Livet mellan husen, är tre analysmetoder som använts både för att 

analysera nuläget men också för att se hur väl utvecklingsförslaget uppnår 

målet om attraktiva boende- och vistelsemiljöer. De tre metoderna komplette-

rar varandra väl då samtliga metoder beskriver hur attraktivitet kan uppstå, 

men deras synsätt på hur detta kan göras skiljer dem åt.  

 



 

ABSTRACT 

In northern Sweden, 3.7 km east of the coastal city of Lulea is the town of 
Boden located.  
According to the population Boden is the third largest city in Norrbotten. 
Boden has 27 408 inhabitants spread over the 36 different city districts which 
the municipality is divided in. The current development area which belongs to 
the district Prästholmen is centrally located, has a waterside location and 
walking distance to the center of the city.  
 
In 1967 a committee in Boden was established that was assigned to the 
drätselkammaren responsible for urban planning in the municipality. Land 
reserves were inadequate and urban planning was needed to satisfy the grow-
ing demand on one-family houses. Although multi-family houses were re-
quested during this period and the biggest exploitation areas for this type of 
housing was the block Apeln, Prästholmen and Rörviksområdena.  
 
Before the grand exploitation Prästholmen was the dump of the town, but 
the ground was filled out and in the early 70sthe area was developed with 
apartment blocks. There were 16 tower blocks built from four to seven 
floors, then seven other multi-family houses with seven floors. The buildings 
were located by the Swedish strategy “hus i park”, with generous space for 
parking lots and roads in the development area. The new residential area was 
populated mostly by young people and was during the first years a popular 
place to live in, but with time Prästholmen became known as a messy and 
rowdy area with a lot of people mowing.  
 
Most of the original 23 buildings are now demolished and left in the design 
area is only ten tower blocks and one multi-family house. This has caused that 
the area today has poor land surfaces with broken and smeared benches, gar-

bage on the ground, run-down playgrounds and undefined paths. All this 
contributes to Prästholmen as perceived as a desolated and decayed area. 
 
One design proposal has been created where the goal is to develop the cur-
rent development area, so that attractive living environments will be created.  
 
Attractive living environments depend on several factors such as, building 
types, function mix, space, safety and security. Places for meetings of various 
kinds also affect the attractiveness of the area. The design of the urban envi-
ronment affects whether meetings inhibited or promoted which also is a fac-
tor affecting the area's attractiveness.  
 
By creating an area containing among other various building types, functions, 
tenure, size, quality parks and target point, all of which are relevant to an 
area's attractiveness, it is hoped that the people once again will choose 
Prästholmen as a living option.  
 

Johan Rådberg's BASIS-survey, Kevin Lynch's visual analysis and Jan Gehl's 

Life between buildings, are three methods of analysis used both to analyze the 

current situation but also to see how well the design proposals to achieve the 

goal of attractive living environments. The three methods complement each 

other well. All the methods describe how attractiveness can occur, but their 

views on how this can be done differ. 
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KAPITEL ETT - INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Detta examensarbete med en omfattning på 30 högskolepoäng har utförts 

som en avslutande del i utbildningen Civilingenjör Arkitektur 270 högskole-

poäng, med inriktning mot stadsplanering, vid Luleå Tekniska Universitet. 

Examensarbetet har fortgått under vårterminen år 2011. Ett aktuellt projekt 

valdes inom Bodens kommun och det kommunala bostadsbolaget Bodenbo.  

Under min studietid har intresset för samhällsplanering växt och kunskaperna 

inom ämnesområdet utvecklats. När jag kom i kontakt med Bodens kom-

muns Samhällsbyggnadskontor och fick höra deras idéer kring tänkbara pro-

jekt fastnade jag direkt för uppgiften som handlade om att höja statusen och 

skapa attraktiva boende- och vistelsemiljöer för den norra delen av stadsdelen 

Prästholmen, Boden.  

Prästholmen var förr i tiden stadens soptipp och som en följd av detta utgörs 

idag stora delar av utvecklingsområdets mark arealer av utfyllnader från sop-

tippens era. Under 70- talet påbörjades exploateringen av den norra delen av 

Prästholmen, som tillslut kom att bestå av sju skivhus i våningstal sex och 16 

punkthus i varierande våningstal från fyra till sju. Byggnaderna var placerade 

efter stadstypen hus i park och det fanns generösa ytor för parkeringar och 

bilvägar inom utvecklingsområdet.  

Det nya bostadsområdet som skapats ovanpå den gamla soptippen befolkades 

mestadels av yngre människor och hade både dagis, skola och mataffär i sin-

närmiljö. Under de första åren hade området en blomstrande tid med mycket 

liv och rörelse men blev efterhand känt för att vara ett stökigt och bråkigt 

område med stor in- och utflyttning. Många av husen ute på Prästholmen har 

rivits och idag finns endast ett av de sju skivhusen och tio av de 16 punkthu-

sen kvar. Rivningarna har medfört att avståndet mellan de bostadshus som 

står kvar på platsen är stora och då inga nya funktioner har uppförts på plat-

sen, känns området ödsligt och förfallet. 

Idag väljer många bort området som tilltänkt boendealternativ, men förhopp-

ningen är att examensarbetet skall visa hur det är möjligt att utveckla området 

med attraktiva boende- och vistelsemiljöer och att därigenom få människor 

att återigen vilja bosätta sig och vistas på platsen. 

Hur miljön ser ut och hur ett område fungerar i förhållande till andra sam-

hällsfunktioner påverkar betraktarens uppfattning om platsen och kan vara 

avgörande i valet att bo där eller ej. Vilka faktorer som är av betydelse för 

människans uppfattning om huruvida ett område anses attraktivt eller ej 

kommer att beaktas i detta arbete och ligger till grund för det utvecklingsför-

slag som presenteras längre fram i arbetet. 

1.1.1 Disposition 

Examensarbetet innefattar en teoretisk del där metoder och analyser för att 

skapa attraktiva boende- och vistelsemiljöer redovisas, en praktisk del innehål-

lande ett utvecklingsförslag över området och slutligen en del där utvecklings-

förslaget analyseras och diskuteras utifrån de metoder som presenteras i den 

teoretiska delen. Tanken är att mitt examensarbete skall fungera som underlag 

och inspirationskälla för framtida planering av aktuellt utvecklingsområde. 
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1.2 SYFTE OCH MÅL 

Projektet utförs enligt önskemål från Bodens kommun och det kommunala 

bostadsbolaget Bodenbo med syfte att ge underlag och inspirationsidéer till 

möjligheten att höja statusen för den norra delen av stadsdelen Prästholmen, 

belägen i Bodens kommun.  

Ett utvecklingsförslag innehållande en integrerad bebyggelse med kvalitativa 

rum och olika funktioner skapas för att visualisera idéer om hur attraktiva 

boende- och vistelsemiljöer kan uppstå. Förhoppningen med projektet är att 

visa på vilka stora möjligheter och kvaliteter som området innehar och att det 

är möjligt att utveckla området så att dess status höjs och att människorna 

återigen väljer Prästholmen som ett boende- och vistelsealternativ. 

Mitt eget mål vad gäller examensarbetet är att åstadkomma ett arbete som 

Bodens kommun och Bodenbo kan ha nytta av i framtida planering. 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

De vitala frågorna som genomsyrar examensarbetet och som skall hjälpa mig 

att uppnå målet beskrivet ovan, är följande;  

 Vad är det som gör ett område attraktivt eller ej och vilka faktorer är 

det som bidrar till detta? 

 Hur kommer utvecklingsförslaget att påverka området?  

 Hur väl uppfyller utvecklingsförslaget målet att skapa attraktiva bo-

ende- och vistelsemiljöer? 

1.4 METOD 

1.4.1 Arbetsprocess 

Jag har använt en cyklisk arbetsprocess för mitt examensarbete där jag bear-

betat arbetets olika delar ett antal varv och fångar upp ny kunskap och erfa-

renhet för varje varv, för att på så sätt få en välarbetad och genomtänkt pro-

dukt. Denna arbetsprocess är tidskrävande men har sina fördelar genom att 

samtliga delar i arbetet blir genomarbetade flertalet gånger och att de frågor 

som uppkommer under arbetets gång också tas upp och beaktas i arbetets 

samtliga moment. 

1.4.2 Litteraturstudie 

I examensarbetets inledande fas konkretiserades syftet och målet och lämpliga 

frågeställningar kunde därefter formuleras. Utifrån frågeställningarna kunde 

sedan relevant litteratur väljas ut och en omfattande litteraturstudie sattes vid.  

Ett stort antal böcker, rapporter och artiklar om ämnet attraktivitet, men 

också om olika analysmetoder och vad som människor i övrigt vill ha inom 

eller i nära anslutning till sin boendemiljö, har studerats i denna fas.  

Utifrån den stora mängden läst litteratur sorterades relevant faktaunderlag ut. 

Processen kan liknas vid en tratt där litteraturen blev mer och mer ämnesde-

taljerad med tiden och där mindre relevant material filtrerades bort. De littera-

turer som kom att ha en stor betydelse för examensarbetet är följande;  
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Lägesfaktorer, bebyggelsetyper, upplåtelseform och tillkomsttid 

Johan Rådbergs rapport Attraktiva kvarterstyper där han presenterar sin BASIS-

undersökning med syfte att undersöka hur olika faktorer så som läge, bebyg-

gelsetyp, ålder, upplåtelseform mm. påverkar attraktiviteten, har haft en bety-

dande del i mitt arbete.  

Stråk, gränser, distrikt, noder och landmärken 

I Kevin Lynchs bok The image of the city beskrivs en metod för stadsanalys 

baserat på människors visuella intryck av staden. Denna metod har använts 

för att analysera nuläget samt mina utvecklingsförslag för aktuellt utveck-

lingsområde.  

Aktiviteter, utformning och planeringsprincipen 

Jan Gehls bok Livet mellan husen är en bok som är tänkt att ge läsaren förståel-

se om det fysiska rummets betydelse för livet i staden. Författaren presenterar 

bland annat ett antal kriterier som antingen hämmar eller främjar möten, samt 

planeringsprocessen som han delat in fyra delar vilka han anser ha betydelse 

för ett områdes attraktivitet. Gehls idéer kring hur platsen skall utformas för 

att skapa attraktiva rum har jag sedan applicerat i mitt egna utvecklingsförslag.  

Blandade funktioner, korta kvarter, blandad ålder och täthet   

Jane Jacobs bok Den amerikanska storstadens liv och förfall är en bok som i hög 

grad beskriver ämnet attraktivitet, men som jag inte helt kunnat applicera i 

mitt arbete då den handlar om större städer och framförallt stadskärnor. Vissa 

delar har dock kunnat användas medan andra fått förkastas.  

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

1.5.1 Geografisk avgränsning 

Utvecklingsområdets geografiska avgränsning visualiseras i figur 1 nedan. 

 

 

1.5.2 Examensarbetets avgränsning 

Examensarbetet syftar till att ge underlag och idéer att skapa attraktiva boen-

de- och vistelsemiljöer för aktuellt utvecklingsområde. En avgränsning har 

Figur 1. Utvecklingsområde inringat med rött 

BODEN 
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gjorts gällande utvecklingsförslaget där endast ett översiktligt förslag redovi-

sas. 

Funktionella och innehållsrika rum, blandade funktioner, trygga och säkra 

platser samt målpunkter, är exempel på sådant som utvecklingsförslaget tar 

upp. Med hjälp av genomtänkta åtgärdsförslag är förhoppningen att examens-

arbetets mål kan uppnås. Tre olika analysmetoder har använts för att analyse-

ra utvecklingsförslagets substans. 

De byggnader som presenteras i utvecklingsförslaget är exempel på tänkbara 

utformningar. Förhoppningen är dock att de olika bebyggelsetyperna, om 

förslaget blir realitet, skall ha olika utformningar, material- och färgval så att 

området får en personlig prägel.  

Inga planlösningar har tagits fram för de byggnader som skapats i utvecklings-

förslaget. 
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KAPITEL TVÅ - TEORETISK UTGÅNGS-

PUNKT 

Huvudsyftet med examensarbetet är att ge förslag på hur utvecklingsområdets 

status kan höjas och hur det går att gå tillväga för att skapa attraktiva boende- 

och vistelsemiljöer. 

I kapitel två presenteras teorier kring ämnet vilka ligger till grund för utveck-

lingsområdets gestaltning. 

2.1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT SKAPA ETT AT-

TRAKTIVT OMRÅDE 

Attraktivitet i frågan om boende- och vistelsemiljö är ett svårtolkat begrepp. 

Vad som anses attraktivt eller ej är personrelaterat och beror i många fall på 

hur den övriga tillgången i omgivningen ser ut.  

I Boverkets rapport Integration och segregation i boendet, finns att hitta en defini-
tion för attraktiva bostadsområden; ”attraktiva bostadsområden är de som tillgodoser 
fysiska aspekter i form av vackra byggnader, balanserad exploateringsnivå och andra 
aspekter som vi med ögat kan se och bedöma samt andra dolda aspekter som gör att män-
niskor är trygga, kan få sina behov tillfredställda t.ex. genom tillräcklig service och tillgäng-
lighet.”  
 
En definition på ett bostadsområdes attraktivitet bör enligt författarna till 

boken tankar om FÖRSTADENS FRAMTID utgå från sannolikheten att 

människor värderar området positivt och skulle vilja bo där. En hög sanno-

likhet ger ett högt värde på attraktiviteten. (Larsson & Laurell, 2006) 

Att definiera attraktiva bostadsområden så som ovan beskrivet är enligt un-

dertecknad en alldeles för allmängiltig förklaring och som behöver utredas 

vidare. Kanske går det inte att generalisera begreppens betydelse, men efter 

att ha läst litteratur inom ämnet attraktiv boende- och vistelsemiljö görs ned-

an ett försök att presentera olika faktorer som har inverkan på attraktiviteten.   

2.1.1 Segregation 

Om ordet segregation slås upp i en ordbok fås betydelsen rumslig åtskillnad. 

Segregation kan både vara ett tillstånd och en process. Definitionen av ordet 

boendesegregation blir således att olika grupper av människor bor åtskilda åt. 

De vanligast förekommande dimensionerna av boendesegregation är: 

 Demografisk segregation – mellan olika åldersgrupper, hushållstyper 

eller kön 

 Socioekonomisk segregation – mellan olika inkomst-, yrkes-, eller so-

cialgrupper 

 Etnisk segregation – mellan grupper med olika nationaliteter, religion 

eller etnisk härkomst.(Boverket, 2004) 

Det finns både positiva som negativa konsekvenser som uppkommer vid 

boendesegregation. Att bo bland människor som är i en liknande situation 

som en själv kan medföra att det kan bli lättare att förstå varandra, hitta vän-

ner och knyta kontakter och därigenom skapa en känsla av trygghet kan vara 

exempel på positiva konsekvenser. Till de negativa konsekvenserna som kan 

uppkomma vid boendesegregation hör att om människor med olika bakgrund 

och erfarenheter bor åtskilda så möts de inte på ett naturligt sätt i vardagen, 
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vilket kan innebära en ökad risk för intolerans och motsättningar mellan olika 

grupper i samhället. En annan negativ konsekvens med boendesegregation är 

att de mest resurssvaga hushållen tenderar att koncentreras till de minst at-

traktiva bostadsområdena.(Boverket, 2010) 

I de svenska städerna, likväl som i flertalet europeiska städer, har det under de 

senare årtionden varit problem med en negativ bostadssegregation. En del 

områden utvecklas till högstatusområden, medan andra områden får allt lägre 

status. Till lågstatusområdena samlas arbetslösa och ekonomiskt svaga grup-

per och där förekomst av etniska och sociala motsättningar finns, skapas en 

än mer laddad segregationsprocess. Detta kan i förlängningen skapa en delad 

stad. (Rådberg, 2000) 

Det finns ett starkt samband mellan ekonomisk och etnisk segregation. Under 
tidsperioden 1990–2002 ökade den etniska boendesegregationen medan den 
ekonomiska stod på ungefär samma nivå. I de mest resurssvaga bostadsområ-
dena utgörs befolkningen till övervägande del av utrikesfödda personer från 
så kallade synliga invandrargrupper. (Eriksson, 2009) 
 
Genom att medge olika typer av upplåtelseformer i ett område kan segrega-

tionstendenser motverkas. I varje stadsdel bör finnas hyresrätt, bostadsrätt 

och äganderätt. Detta ger förutsättningar för olika typer av människor att 

bosätta sig här och detta kan i sin tur motverkar segregation. (Berglund, 

Sjöström, & Åström, 2004) 

Det finns stora skillnader i attraktivitet mellan olika stadsdelar och detta be-

kräftas i rapporten ”Boendesegregationens utveckling under perioden 1970-

1990”, (Dahlberg 1995). Denna undersökning baserades på registerdata om 

befolkningen och deras inkomster. Undersökningarna visade att småhus- och 

villastaden i en långsiktig trend ökat i status medan hyreshusstadsdelarna istäl-

let hade haft en negativ utvecklingstrend.(Rådberg, 2000) 

I boken tankar om FÖRSTADENS FRAMTID kan konstateras att författarna 

anser att Trädgårdsstaden med sin småskalighet och småstadsmässig stadstyp 

med traditionella gator, små flerfamiljshus, radhus och friliggande villor ska-

par kvaliteter i förortens stadsdelar. Fördelen med denna kvarterstyp är att 

bostadsformer blandas och att olika upplåtelseformer motverkar social ensi-

dighet. (Larsson & Laurell, 2006) 

Johan Rådberg beskriver i sin forskningsrapport Attraktiva kvarterstyper: en 

undersökning av bebyggelse, befolkning och attraktivitet i Stockholm Söderort. Stock-

holm: att han har genomfört en så kallade BASIS - undersökning (Bebyggel-

setyper, Attraktivitet och Social sammansättning i Stockholm) där han har 

haft som en utgångspunkt att andelen resursstarka individer kan nyttjas som 

en indikator på områdets attraktivitet. Ju högre andel resursstarka individer, 

desto större sannolikhet är det att området rankas högt på attraktivitetsstegen 

jämfört med andra områden.  

Högstatusområden definierades som de områden där kvoten mellan högin-

komsttagare och låginkomsttagare var mer än 200 % av genomsnittet för 

Stockholm. Lågstatusområden definierades som områden där kvoten låg un-

der 50 % av genomsnittet. De områden som låg mellan värdena 50 och 200 

% definierades som balanserade områden. (Rådberg, 2000) 

2.2.1 Lägesfaktorer 

Johan Rådberg, svensk forskare inom arkitektur och stadsbyggnad, har vid 

KTH i samverkan med Stockholms stadsbyggnadskontor år 1999 genomfört 
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ett projekt kallat BASIS. Förkortningen BASIS står för Bebyggelsetyper, At-

traktivitet och Social sammansättning i Stockholm och är i skrivande stund 

den största undersökningen som gjorts i Sverige som studerat sambanden 

mellan attraktivitet och bebyggelse.  

En av de faktorer som undersökt och som presenteras i forskningsrapporten 

Attraktiva kvarterstyper, är lägesfaktorn.  

 
Lägesfaktorer som ofta omskrivs i olika litteraturer är följande: 
 

 närhet till centrum 

 närhet till strand (fritids- och rekreationsområde) 

 närhet till goda kommunikationer 

 närhet till högklassig service (detaljhandelscentra)  

I sin BASIS-undersökning utredde Johan Rådberg med flera, om ovanstående 

lägesfaktorer har någon betydelse för ett områdes attraktivitet och kom fram 

till följande;  

1) Närhet till centrum är en av de lägesfaktorer som brukar anses ha 
stor betydelse för attraktiviteten. Det betyder att attraktionsindex 
borde vara störst närmast centrum för att sedan sjunka gradvis utåt. 
Ser man till forskningsgruppens gjorda undersökningar, så stämmer 
dock inte detta.   

2) Närhet till strand eller kust är en annan lägesfaktor som tros spela 
stor roll för bostädernas attraktionsvärde. Undersökningen visar dock 
att de strandnära områdena har nästan samma (eller obetydligt lägre) 
genomsnittliga attraktivitetsvärden som övriga områden i Söderort. 

Det faktum att lägesfaktorn närhet till strand, skulle vara en viktig 
faktor för attraktiviteten får alltså inte heller något belägg i undersök-
ningen.   

3) Närhet till kollektivtrafik/tunnelbana har i BASIS sammanhanget de-
finierats som områden liggande inom en radie av 500 meter från 
närmaste kollektivtrafikförbindelse. De områden som är genomsnitt-
ligt mer attraktiva är de områden som har sämst tillgång till kollektiv-
trafiken. Detta resultat visar på att det måste finnas andra faktorer 
som i praktiken har större betydelse för attraktiviteten  

4) Närhet till detaljhandelscentra är en annan lägesfaktor som ingått i 
undersökningarna. Studien visar att närheten till köpcentra inte slår 
igenom i form av höga värden på attraktiviteten. Tvärtom ligger at-
traktiviteten klart under genomsnittet. Förklaringen är som i de andra 
fallen av närhetsstudier att närheten till detaljhandel inte är tillräckligt 
stark för att överskugga andra väsentliga faktorer.  

(Rådberg, 2000) 

2.1.2 Bebyggelsetyper 

Den andra faktorn som Johan Rådberg undersökt i sitt BASIS-projekt är hur 
bebyggelseutformningen påverkar attraktiviteten. 
 
I BASIS-undersökningen har de använt sig av ett så kallat attraktivitetsindex 
som haft sin utgångspunkt, att andelen resursstarka individer i ett område kan 
nyttjas som en indikator på områdets attraktivitet. Ju högre andel resursstraka 
individer, desto större sannolikhet är det att området rankas högt på attrakti-
vitetsstegen jämfört med andra områden. (Rådberg, 2000) 
 
Enligt BASIS-undersökningen kan bebyggelsetyperna delas in på följande sätt 
efter attraktivitetsindex i fallande ordning: 
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Bebyggelsetyper  Attraktivitetsindex 
1) Villor, radhus  180  
2) Blandad trädgårdsstad  153  
3) Äldre sluten kvartersstad 103  
4) Lamellhus och låga punkthus 78 
5) Friliggande höghuskroppar 75 
6) Loftgångshus  59  
7) Övriga  (…) 

(Rådberg, 2000) 
 
Författarens kommentarer till ovanstående tabell: 
 

a) En slutsats är att attraktivitet och status har ett mycket nära samband 
med bebyggelsetyperna. Detta är en viktig nyckel till att förstå boen-
desegregationen. Områden med attraktiva bebyggelsetyper tenderar 
att utvecklas till högstatusområden. Områden med lågattraktiva be-
byggelsetyper tenderar att utvecklas till lågstatusområden.  

b) Vi ser av tabellen att spännvidden mellan de attraktivaste bebyggelse-
typerna (villor, radhus, blandad trädgårdsstad) och de minst attraktiva 
(friliggande höghuskroppar och loftgångshus) är mycket stor.  

c) Tabellen pekar på att bostadsformen i sig tycks ha en segregerande 
effekt. Områden med enfamiljshus tenderar att bli högstatusområden 
medan områden med flerfamiljshus har motsatt tendens.  

d) Men skiljelinjen går som tabellen visar, inte enbart mellan enfamiljs-
hus och flerfamiljshus. Mönstret är mer komplicerat. Det finns skill-
nader bland områden med flerfamiljshus. 

 
Bebyggelsetyperna har fått höga värden på attraktionsindexet och det går att 
utläsa att utformningen har mycket stark inverkan på attraktiviteten. Detta är 
även samma resultat som Krantz och Frösslund år 1972 kom fram till i un-
dersökningen Boendepreferenser i Stockholm. (Rådberg, 2000) 

 
Forskargruppen i BASIS-projektet har för att mer i detalj undersöka hur at-
traktivitet och utformning hänger ihop, gått vidare med att studera de enskil-
da kvarterstyperna var för sig. Resultatet visar att det inte bara är hustypen 
som påverkar attraktiviteten utan att också kvartersutformningen (gruppe-
ringen av hus till en helhetsmiljö) har betydelse. (Rådberg, 2000) 
 
För att djupare gå in på de enskilda representativa bebyggelsetypernas påver-
kan för attraktiviteten synliggörs forskningsgruppens resultat i nedanstående 
tabell med attraktionsindex i fallande ordning.  
 
Bebyggelsetyper rangordnade efter attraktivitetsindex i fallande ordning: 
 

1) Friliggande villor  
2) Gruppbostäder småhus 
3) Radhus 
4) Blandad trädgårdsstad 
5) Småstugor 
6) Postmoderna 4-5 våningars kvarter 
7) Förstadskvarter före 1930 
8) Låga punkthus 
9) Höga punkthus 
10) Lamellhus 3 våningar 
11) Höghus + låghus 
12) Höga skivhus 
13) Lamellhus 2 våningar 
14) Loftgångshus 

 
(Rådberg, 2000) 
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BASIS-undersökningarna har visat att exploateringstalet inte är någon direkt 
faktor som påvisar områdets attraktivitet eller ej. Det har i BASIS- undersök-
ningen visat sig att det är bebyggelsetypen som är den största faktorn för 
områdets attraktivitet.(Rådberg, 2000) 
 
Det är också så att bebyggelsetypen är nyckeln till segregationsmönstret. Bo-

stadsformen i sig tycks ha en segregerande effekt där områden med enfa-

miljshus tenderar att bli högstatusområden och områden med flerfamiljshus 

motsatsen, men mönstret är mer komplicerat än så. Det är inte bara hustypen 

utan också kvarterstypen som är av betydelse för attraktiviteten. En huvudre-

gel tycks vara att småskalig bebyggelse är mer attraktiv än storskalig. Exploa-

teringstalet i sig tycks inte ha något direkt samband med hur attraktivt ett 

område uppfattas. (Rådberg, 2000) 

2.1.3 Upplåtelseform 

Upplåtelseformen har också undersökts i BASIS-projektet för att utröna om 

det spelar roll för områdets attraktivitet. Bostadsmarknaden är uppdelad i 

olika marknader som alla har olika villkor. Det finns hyresmarknaden där 

bostäderna upplåts utan några överlåtelsesummor eller kontantinsatser och så 

finns det bostadsrätter samt äganderätter. Upplåtelseformerna innebär också 

att de sociala sammansättningarna blir olika i områdena. Andelen ekonomiskt 

resursstarka personer kan förväntas vara högre i genomsnitt i områden med 

bostadsrätter och äganderätter än i områden med hyresrätter. (Rådberg, 2000) 

2.1.4 Tillkomsttid 

Tillkomsttiden för ett område kan också ha en betydelse för områdets attrak-

tivitet. Detta är också en faktor som Johan Rådberg med forskningskollegor 

har undersökt.  

I den ekonomiska teorin arbetar man ofta utifrån det förenklade antagandet 

att värdet är högst i de senast byggda områdena. När byggnaderna åldras, i 

takt med att nyare, modernare områden kommer till, så minskar värdet. Den-

na process kallas ibland ”filtering down”. (Rådberg, 2000) När undersökning-

ar utfördes för att se hur åldern påverkar attraktiviteten blev resultatet ett 

sådant att det visade sig att den äldsta bebyggelsen (före 1941) också var den 

som var mest attraktiv. Den nyaste bebyggelsen fick även den ett högt attrak-

tivitetsindex men inte lika högt som bebyggelse innan 1941. Bebyggelse efter 

1941 fram till 1975 är den bebyggelse som anses vara minst attraktiv. Vid 

vidare undersökningar visar det sig att områden som kommit till före 1921 är 

de som är de mest attraktiva. (Rådberg, 2000) 

Åldern påverkar alltså till viss del attraktiviteten. 

2.1.5 Funktionsblandning  

En funktionsblandad stadsdel kan beskrivas som en stadsdel där det finns 

bostäder, arbetsplatser och andra verksamheter. Det är eftersträvansvärt att få 

en levande och trygg boendemiljö, där det finns en rörelse av människor stor 

del av dygnet. Genom att applicera en funktionsblandad stadsdel kan ovan-

stående uppnås. (Boverket, Socialt hållbar stadsutveckling, 2010) 



 | KAPITEL TVÅ - TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 18 

 

Att skapa fler målpunkter och möjliga mötesplatser ger människorna fler 

anledningar att vistas i det offentliga rummet, vilket i sin tur bidrar till en 

känsla av trygghet. Studier har visat att befolkade platser upplevs som mer 

trygga och attraktiva än de platser som är öde och folktomma. (Boverket, 

Socialt hållbar stadsutveckling, 2010) 

2.1.6 Trygghet och säkerhet 

Andra aspekter som också spelar in för ett områdes attraktivitet är trygghet 

och säkerhet.  

”Enligt Nationalencyklopedin betyder trygghet detsamma som att vara trygg medan säker-

het står för de samlade resultaten som minskar sannolikheten att olyckor eller andra oöns-

kade händelser skall inträffa.”(Linder, 2009) 

I boken tankar om FÖRSTADENS FRAMTID skriven av Bo Larsson och My 

Laurell står på sidan 105 att läsa att en betydande del av vår befolkning i våra 

städer känner sig otrygga. Den upplevda otryggheten är betydligt större än 

den statistiska risken att bli drabbad, men detta innebär dock inte att otrygg-

hetsaspekten kan negligeras.  

Brottsförebyggande rådet, Brå, har givit ut en publikation om segregation och 

otrygghet. I denna går att läsa att andelen som upplever otrygghet vid utevis-

telse i det egna bostadsområdet kvällstid är generellt sätt högre i långinkomst-

områden jämfört med medel- och höginkomstområden. Slutsatsen som Brå 

har tagit är således att bostadssegregationen påverkar enskilda individers 

otrygghet oavsett vem man är. (Eriksson, 2009) 

Vidare i Brås rapport står att läsa att områdets fysiska utformning påverkar 

möjligheterna och förutsättningarna för social interaktion mellan människor 

och kan i varierande grad underlätta respektive försvåra den sociala kontrollen 

(Eriksson, 2009) 

Den sociala kontrollen kan exempelvis ta sig uttryck i att man har uppsikt 
över omgivningen, registrerar vilka som rör sig i området, ingriper i situatio-
ner där personer uppträder på ett sätt som uppfattas som olämpligt eller 
brottsligt. (Eriksson, 2009) 
 
En annan mekanism som också antas ha betydelse för den informella sociala 
kontrollen i ett område, är social integration. Social integration betyder att 
grannar interagerar med varandra, pratar med varandra, identifierar sig med 
det egna området och betraktar det som hemma. Hög grad av social interak-
tion förväntas motverka otrygghet eftersom det stärker den sociala kontrollen. 
(Eriksson, 2009) 
 
Arkitekten Oscar Newman menade att den urbana brottsligheten till stora 

delar kunde förklaras av den fysiska miljöns utformning, där de boende hind-

rades att utöva social kontroll.  

Oscar Newman introducerade begreppet defensible space i stadsbyggandet och 

arkitekturen. (Larsson & Laurell, 2006) 

Newmans tes var att den sociala kontrollen kan stärkas genom att tydliggöra 

ansvars- och ägarförhållanden. Hans förslag till lösningar i senare versioner 

delar upp staden i små grannskap utan möjlighet till genomfart för bilar, me-

dan fotgängare däremot kunde röra sig fritt i gatunätets ursprungliga struktur. 

(Larsson & Laurell, 2006) 
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Det har visat sig att ett småskaligt byggande ger förutsättningar för social 

kontroll och utveckling av grannsamverkan (Berglund, Sjöström, & Åström, 

2004). Den sociala kontrollen och grannsamverkan inger trygghet och detta är 

en viktig faktor för attraktiviteten.  

Rädslan för brott i staden kan leda till två grundläggande olika strategier för-

stadsbyggandet. I den första sprider man ut och isolerar sig, i den andra håller 

man samman staden och försöker att förstärka det offentliga livet. (Larsson & 

Laurell, 2006) 

I rapporten otrygghet och segregation av (Eriksson, 2009)står att läsa att den 

upplevda såbarheten och otryggheten kan minskas med hjälp av åtgärder så 

som exempelvis belysning av gångvägar, upprustning av gemensamma ytor 

eller kameraövervakning. För att trygghet skall uppnås är det också av stor 

vikt att fönsterlösa baksidor undviks och att entréer vänds mot gator och 

andra offentliga platser (Berglund, Sjöström, & Åström, 2004). 

Sverige och Norden har i ett brottsförebyggande arbete valt den så kallade 

urbanitetens strategi, där strävan är att samla fler människor i närmiljön och 

skapa större visuell kontakt mellan människor i bostäder och utemiljö. För att 

uppnå detta krävs stadsförbättringar med förtätning, kompletteringar och 

delvis ändrade rörelsesystem för att få en bättre rumslig integration. (Larsson 

& Laurell, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeringsplatser kan kännas otrygga. Ofta skapar de stora, öppna platser 

utan någon direkt närhet till andra funktioner. I miljonprogrammets era gavs 

bilen ett stort utrymme i planeringsarbetet. Detta resulterade ofta i breda 

gaturum och stora parkeringsytor. Parkeringar vid bostadsbebyggelse skapa-

des inte sällan vid husens baksidor och carportar byggdes ofta så att de skulle 

”gömma” de övriga markparkeringarna. Allt detta bidrar till ökad otrygghet.   

Det är många faktorer som förstärker otryggheten: medias sätt att behandla 

brott, underhållningsindustrins fokusering på spänning, ensamhet, anonymitet 

samt tecken i miljön som signalerar att något är fel (klotter, galler, skräpning 

mm). Härtill kommer de många öde ställena i våra städer. (Larsson & Laurell, 

2006) 

Den nutida uppmärksamheten på trygghet i förhållande till bebyggelse starta-

de med Jane Jacobs bok The Death and Life of Great American Cities. Det som 

enligt Jane Jacobs inte fungerade – det som var stadens död – var den mo-

derna funktionalistiska stadsplaneringen som leder till en separation och ut-

Figur 2. Garage vilka skymmer markparkeringarna 
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spridning av stadens olika funktioner och därmed också en glesare närvaro av 

människor. S.107 (Larsson & Laurell, 2006) 

Jane Jacobs observationer var skarpa, men någon egentlig vetenskaplig bevis-

föring hade hon inte. (Larsson & Laurell, 2006) 

2.1.7 Rumslighet  

När ett offentligt rum blir för stort, blir det också ödsligt. Stora oidentifierade 

mellanrum så kallade impediment skapar barriärer och har en negativ påver-

kan på omgivningen. Det är därför av vikt att planera och möblera dessa rum 

på ett sätt som motverkar detta.  

En förtätning av outnyttjad mark i stadsnära områden är inte bara positivt ur 

en miljömässig synpunkt utan medger också bättre förutsättningar för ett 

rikare stadsliv med ökad service. En förtätning innebär också att det går att få 

ett bättre sammanhang mellan bebyggelseområdena och att skapa rumslighet. 

(Berglund, Sjöström, & Åström, 2004) 

Genom förtätning motverkas också avstånden som i dagsläget tenderar att 

öka mellan de olika funktionerna i staden. (Berglund, Sjöström, & Åström, 

2004) 

Det brukar talas om tre typer av platser, offentliga platser, halvprivata platser 

och privata platser. Platserna åtskiljs av gränser som ofta uttrycks som diko-

tomier mellan inne och ute, mellan här och där och mellan oss och dem. 

(Larsson & Laurell, 2006) 

 

Offentliga rum 

I de offentliga rummen sker dagligen gränsöverskridande möten av olika slag. 

Till de offentliga platserna hör främst gator och torg, gångvägar och cykelvä-

gar. Rekreationsmiljöer som till exempel parker, naturområden, badplatser 

och idrottsarenor är även de offentliga platser där gränsöverskridande möten 

av olika slag sker. Kommersiella miljöer så som gallerior, varuhus, bensinsta-

tioner och matvarubutiker hör också till de offentliga rummen. (Larsson & 

Laurell, 2006) 

De offentliga rummen är en viktig del i stadens och förstadens miljö och kan 

ses både som ett tillgänglighetsrum och ett mötesrum. Mötesrummet är en 

plats dit människor söker sig för speciella aktiviteter, medan tillgänglighets-

rummet är öppet för alla och genomströmmas av många. (Larsson & Laurell, 

2006) 

För att få livfulla och attraktiva miljöer bör de offentliga rummen ha något att 

erbjuda alla åldrar. (Berglund, Sjöström, & Åström, 2004) 

Halvprivata rum 

Halvprivata rum är som namnet bevittnar ett mellanting mellan offentliga och 

privata rum. Exempel på halvprivata rum kan vara balkonger, inglasade rum, 

innergårdar och entréer. 

Flytande gränser i form av övergångszoner som varken är helt privata eller 

helt offentliga gör att det både är fysiskt och psykiskt lättare att passera och är 

att rekommendera för att främja möten. (Gehl, 2003) 
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Privata rum 

Det tydligaste exemplet på ett privat rum är den egna bostaden. Detta rum är 

inte tillgängligt för allmänheten såvida inte ägaren medgett detta. Därför sker 

heller inte möten i samma utsträckning som i de offentliga rummen.  

2.1.8 Miljonprogrammets påverkan 

Efterkrigstidens stora bostadsbrist blev mer påtaglig under 60-talet och Riks-

dagen beslutade därför den 7 april 1965 att en miljon nya bostäder skulle 

uppföras. Familjer bodde trångt och intentionen för de nya bostäderna var att 

skapa rymliga och ljusa bostäder i stora och öppna bostadsområden. Industri-

ellt byggande gjorde det möjligt att hinna med i den höga byggtakten, men 

detta innebar också att variationen på hustyperna begränsades. I mitten av 70-

talet hade 1 006 000 bostäder byggts i Sverige och därmed hade bostadsbris-

ten lösts. (Boverket, Drivkrafter för kvalitet - Miljonprogrammets förnyelse, 

2006) 

Arkitekterna under denna epok inspirerades av funktionalismen och deras 

visioner var att skapa hus i park med bilfria områden där även arbetarklassen 

kunde få tillgång till grönytor och naturmark. Miljonprogramsområdena 

byggdes oftast i städernas utkanter och bilen var en förutsättning för att kun-

na röra sig fritt. Skolor och matvarubutiker fanns ofta i närheten och männi-

skorna trivdes. I början fungerade dessa områden riktigt bra men om vi blick-

ar tillbaka i backspegeln blev resultatet kanske inte riktigt som förväntat trots 

att intensionerna var goda.  

Idag utgör Miljonprogrammets områden en stor del av Sveriges bostadsbe-

stånd. Det som utrönts som problem i många av dessa områden är bristen på 

mångfald, stadsliv, närhet, revir, identitet och trygghet. Faktorer som är 

grundläggande för det som människan upplever som livskvalitet. (Berglund, 

Sjöström, & Åström, 2004) 

I boken tankar om FÖRSTADENS FRAMTID skriven av Bo Larsson och My 

Laurell står att läsa att huvudtesen i Grönboken (EU:s Green Paper on the 

urban Environment (EC 1990)) är följande: ”efterkrigstidens förortsbyggande 

lade grunden till dagens stadsbyggnadsproblem. Man avfolkade innerstäderna, 

man skapade väldiga trafikapparater, man tvingade fram ett överdimensione-

rat bilresande som i sin tur ledde till avgaser, koldioxidutsläpp och allmän 

miljöförstöring”. 

Dessa områden har i mångas ögon haft en lite lägre statusklang än övriga 

bostadsområden. Kanske just på grund av att dessa områden idag till stor del 

är i behov av upprustning, är storskaliga byggnader av likartad arkitektur och 

placerade i städernas förorter.  

Områdesinriktade insatser för förnyelsearbete av Miljonprogramområ-

den  

I Boverkets rapport Socialt hållbar stadsutveckling, står det att läsa att Stockholm 

stad har gjort en rapport som handlar om förbättringsarbeten med Miljon-

programsområden i Stockholms län. Det går här att hitta fyra typer av områ-

desinriktade insatser och metoder för förnyelsearbetet.  

1) Förändra bostadsområdens attraktivitet genom grundläggande fysiska åt-

gärder; ombyggnadsåtgärder och förändrad lägenhetssammansättning. 
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2) Trivselhöjande fysiska åtgärder i boendemiljön; fysiska åtgärder i utemiljön, 

förbättringar i tvättstugor, förråd och gemensamma lokaler. Målet med detta 

var att öka antalet kvarboende.  

3) Områdesarbete för att minska sociala problem; stödja föreningar i området 

och stödjande insatser för utsatta grupper via den kommunala socialförvalt-

ningen, skolan och fritidsverksamheten.  

4) Komplettera och i vissa fall utöka servicen i bostadsområdet.  

Det visade sig att metod nr 1 inte med förde någon minskning av antalet out-

hyrda lägenheter nämnvärt och att problemen med uthyrning återstod efter 

genomförda åtgärder.  

Inte heller metod nr 2 bidrog i någon större utsträckning till att uppnå målet 

om minskad omsättning av hyresgäster.  

Metod nr 3 visade sig generera en ökad trivsel i bostadsområdena medan 

projekten pågick, men viljan att stanna kvar i området påverkades inte nämn-

värt av arbetet.  

Genom att använda metod nr 4 blev människorna mer nöjda med sin boen-

de- och närmiljö, men metoden bidrog inte till minskad omsättning av hyres-

gäster.  

I arbetet med områdesförnyelse är en målsättning som Stockholms län har 

satt upp att öka variationen av hustyper i ett bostadsområde. Detta för att 

människor i olika åldrar eller i olika skeden av livet ofta efterfrågar olika bo-

endeformer med avseende på just hustypen. Inte sällan ser man att många 

bostadsområden är ensidigt uppbyggda kring antingen småhus eller flerbo-

stadshus och oftare ännu mer renodlat – radhus eller villor eller punkthus 

eller lamellhus. (Boverket, 2010) 

Även att jobba med att förändra upplåtelseformerna, lägenhetsstorlekarna 

och hyresnivåerna är något som Stockholms län har gjort för att öka attrakti-

viteten på sina Miljonprogramområden. (Boverket, 2010) 

2.1.9 Grön- blå- och vitstruktur 

Grönstruktur 

Grönstrukturer är, om de utformas och används på rätt sätt, en viktig kvali-

tetsfaktor som medför attraktivitet. 

Vid ny- eller omplanering av ett område krävs inte bara att själva husen beak-

tas vad gäller dess funktion och utseende. Det är också så att det är lika viktigt 

om inte viktigare att planera för god trafik- och grönstruktur. (Berglund, 

Sjöström, & Åström, 2004) 

Blåstruktur 

Vattenkontakten integrerad i sin boendemiljö innebär för många en kvalitet 

och bör beaktas vid planeringen. Vattenkontakten i form av sjöar, hav, åar 

osv. skapar inte bara kvaliteter utan påverkar också lokalklimatet. Varma vin-

dar drar in över land under hösten och bidrar till ett varmare lokalklimat, 

medan våren bjuder på kalla vindar vilket bidrar till ett svalare lokalklimat.   
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Dagvatten är tillfälligt förekommande vatten avrunnet från markytor eller 

hårdgjorda ytor. Exempel på dagvatten är regnvatten, smältvatten, spolvatten 

eller framträngande grundvatten(TNC, 2010). LOD står för lokalt omhänder-

tagande av dagvatten och innebär omhändertagande av dagvatten på den plats 

där dagvattnet uppstått. Det går att synliggöra dagvattenhanteringen i form av 

dammar och öppna avrinningsytor eller infiltreringsytor.   

Vitstruktur 

Det faktum att vi lever i en miljö medkyla och snö stora delar av året, påver-

kar planeringen och gestaltningen av ett område. Vi måste bland annat göra 

det möjligt att ploga bort snön från våra gator och möjliggöra för snöupplag.  

2.1.10 Urbanitetshypotesen 

I boken tankar om FÖRSTADENS FRAMTID skriven av Bo Larsson och My 

Laurell står att läsa att ”huvudtesen i Grönboken (EU:s Green Paper on the 

urban Environment (EC 1990)) är följande: efterkrigstidens förortsbyggande lade 

grunden till dagens stadsbyggnadsproblem. Man avfolkade innerstäderna, man skapade 

väldiga trafikapparater, man tvingade fram ett överdimensionerat bilresande som i sin tur 

leder till avgaser, koldioxidutsläpp och allmän miljöförstöring.” Ur detta resonemang 

lyder Grönbokens rekommendationer som följande: bygg centralt, bygg med 

innerstaden som förebild, bygg tätt och funktionsblandat. Om detta görs så 

skapas attraktiva städer, samtidigt som det håller tillbaka privatbilismen och 

de miljöfarliga utsläppen i städerna. Sammanfattas Grönbokens recept kan 

detta göras i tre punkter: bygg med hög täthet och funktionsblandning, bygg 

staden inåt – det vill säga förtäta på använd mark och stoppa fortsatt stadsut-

bredning. Detta har blivit känt som Compact City- strategin. (Larsson & 

Laurell, 2006) 

Efter Grönbokens publicering under 1990-talet kom det verkliga genombrot-

tet för Urbanitetshypotesen. Hypotesen menar att det är bristen på stadsmäs-

sighet som gör förorterna oattraktiva. (Larsson & Laurell, 2006) 

Jane Jacobs var en av förespråkarna till Urbanitetshypotesen och i boken Den 

Amerikanska storstadens liv och förfall ger hon sin syn på begreppet. Hon menar 

att stadens attraktionskraft beror på de två egenskaperna mångfald och dy-

namik. För att dessa egenskaper skall uppstå menar hon att tre specifika för-

utsättningar måste vara uppfyllda: 1) tillräckligt hög koncentration av männi-

skor, 2) en traditionell kvartersstruktur med ett finmaskigt gatunät och 3) en 

blandning av verksamheter (bostäder, affärer och kontor) och hus av olika 

åldrar. Hennes tankar kring attraktion lämpar sig bäst för stora städer och är 

inte helt implicerbar på förorter. Dock bör grundtanken om att blandade 

funktioner skapar liv och rörelse stora delar av dygnet och allt som det i sin 

tur innebär, beaktas i planeringen. 

Sociologer som William Whyte, Henry Lefebvre och Richard Sennett har 

också lämnat bidrag till urbanitetshypotesen – att graden av urbanitet är grun-

den för stadens attraktionskraft. (Larsson & Laurell, 2006) 

Det är inte alltid det är lämpligt att applicera Urbanitetshypotesen. Att bygga 

nya, innerstadsliknande stadsdelar i förortszonen har visat sig vara ett vansk-

ligt företag. Den höga tätheten och stadsmässigheten är inte med automatik 

någon garanti för attraktivitet. Ett exempel på detta faktum är stadsdelen 

Skarpnäcksfältet i Stockholms södra förorter som byggdes ut mellan 1983 och 
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1991. Här var grundtanken att skapa en stadsmässig stadsdel, med innersta-

den som förebild. Idag går det att konstatera att de ambitioner som dåtidens 

planerare hade inte har infriats trots att de gjorde en utmärkt planering för 

området. Skarpnäcksstaden är idag tvärtom en problemstad med en överpre-

sentation av sociala ingripanden. (Larsson & Laurell, 2006) 

2.2 ANALYSMETODER FÖR ATT UTRÖNA AT-

TRAKTIVITET 

2.2.1 BASIS-undersökningen 

Samtlig text i detta avsnitt är baserad på teori från Johan Rådbergs forskningsrapport, 

Attraktiva kvarterstyper 

I forskningsrapporten beskrivs ett antal faktorer som påverkar ett områdets 
attraktivitet. Forskningsrapporten är en slutrapport från BASIS-projektet, 
vilken har som syfte att undersöka hur ett antal faktorer så som läge, ålder, 
bebyggelsetyp, upplåtelseform mm. påverkar attraktiviteten.  
Den första frågan som författaren ställer sig är också den fråga som ligger till 
grund för examensarbetet och det är frågan om varför vissa områden är at-
traktivare än andra? Det är svårt att få fram ett entydigt svar på denna fråga 
men författaren tror sig ha kommit fram till vilka faktorer som bidrar till ett 
områdes attraktivitet.  
 
Två faktorer som undersökts i forskningsrapporten, Attraktiva kvarterstyper, för 

att se huruvida de spelar in för områdets attraktivitet, är lägesfaktorn och 

bebyggelseutformningen  

Attraktivitetsgraden kan inte förklaras av lägesfaktorerna. De gjorda under-
sökningarna som gjorts i BASIS-projektet visar att det inte går att påvisa ett 

samband mellan attraktiviteten i ett område och dess läge (närhet till centrum, 
kollektivtrafikförbindelse, detaljhandelscentrum etc.). 
 
Däremot är kvarterstypen något som visat sig ha en avgörande betydelse för 
attraktiviteten. Det är till och med så att kvarterstypen är den enskilde faktorn 
som har störst förklaringsvärde för attraktiviteten, långt större än de olika 
studerande närhetsfaktorerna. 
 
BASIS-undersökningens viktigaste resultat är det starka sambandet mellan 
graden av attraktivitet i ett område och typen av bebyggelse. Om man jämför 
de olika bebyggelsetyperna inbördes framträder ett tydligt mönster. De mest 
attraktiva bebyggelsetyperna är småskalig bebyggelse bestående av friliggande 
villor, radhus och blandad trädgårdsstad. De minst attraktiva bebyggelsety-
perna är storskalig bebyggelse bestående av loftgångshus och varianter av 
friliggande höghus (främst skivhus).  
 
Huvudregeln skulle kunna formuleras som att ”småskalig bebyggelse är at-
traktivast” med två förbehåll. 1) det handlar om lägen utanför innerstaden. 2) 
det finns några bebyggelsetyper med flerfamiljshus som är attraktivare än de 
övriga. Dessa attraktiva kvarterstyper som innehåller flerfamiljshus är kvarter 
som byggts före 1930 (förstadskvarter eller radstående hus) och olika kvar-
terstyper som kommit till efter 1975 (postmoderna kvarter, urbana lamellhus 
och urbana höghus). 
 
Attraktivitetens rangordning är oberoende av upplåtelseformen. Inom de 

båda delmarknaderna finner man samma rangordning mellan kvarterstyperna 

som i den totala rangordningen. Delmarknaden för bostadsrätt eller ägande-

rätt ligger på en generellt högre nivå än delmarknaden för hyresrätt. Intressant 

att nämna är att det inte finns någon påtaglig nivåskillnad mellan olika upplå-

telseformer i de mest attraktiva bebyggelsetyperna (villor, radhus mm.). 
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Efter gjorda BASIS-undersökningar visade det sig att den bebyggelse som 

kommit till före 1941 är påtagligt mer attraktiv än bebyggelsen från senare 

perioder. Det gäller även när man jämför de enskilda bebyggelsetyperna var 

för sig. Allra mest attraktiv är de äldsta områdena, de som kommit till före 

1921. 

I forskningsrapporten konstateras att bebyggelsetyperna i sig verkar segrege-

rande. I de mest attraktiva bebyggelsetyperna ackumuleras de resursstarkaste 

hushållen. Upplåtelseformens fördelning tenderar att ännu tydligare förstärka 

denna segregerande inverkan. Trenden tycks vara att äganderätt eller bostads-

rätt får en större andel av den attraktivaste marknaden, medan hyresrätt blir 

alltmer dominerande i de mindre attraktiva områdena.  

När de resursstarka hushållen mera allmänt flyttar ifrån ett område, kan hela 

området få dåligt rykte. Detta kan i sin tur skrämma bort även normalhushål-

len och en ond cirkel kan uppstå. I sådana situationer behövs motåtgärder. En 

åtgärd bland många andra kan vara att kompletteringsbygga med ny attraktiv 

bebyggelse. ”Men – det bör understrykas – positiva lägesfaktorer som närhet 

till service, tunnelbanestationer etc. ger ingen garanti för hög attraktivitet. 

Attraktiviteten är i första hand något som följer med utformning-

en/bebyggelsetypen.”  

BASIS-undersökningen kan sammanfattas enligt följande: Den fysiska miljön 

har mycket stor betydelse för attraktiviteten. Även valet av kvarterstyp har 

visat spela en större roll än olika närhetsfaktorer. Också den småskaliga be-

byggelsen är som regel mer attraktiv än den storskaliga.  

2.2.2 Visuell stadsanalys 

Samtlig text i detta avsnitt är baserad på teori från Kevin Lynchs bok, The image of the 

city 

Den amerikanska arkitekten och stadsplaneraren Kevin Lynch beskriver i sin 

bok The Image of the city en metod för stadsanalys baserat på människors visuel-

la intryck av staden. För att enklare kunna studera stadens fysiska form har 

Kevin Lynch delat upp stadens innehåll i fem olika element; stråk, gränser, 

distrikt, noder och landmärken. Kevin Lynch påpekar att upplevelsen av 

stadsmiljön är subjektiv, varvid subjektiva bedömningar fås vid analysering.   

 

 

Stråk 

De sträckor som betraktaren vanligtvis, tillfälligtvis eller möjligtvis förflyttar 

sig utefter, kallas stråk. Förflyttningarna kan ske genom exempelvis gator, 

vägar, gångvägar, järnvägar etc. Efter intervjuer som Kevin Lynch utfört visa-

de det sig att stråk är de element i staden som är mest dominanta och efter 

vilka betraktaren orienterade sig.  

 

Figur 3. Kevin Lynch fem olika element. (Lynch, 1960) 
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Gränser 

De linjära element som inte används eller betraktas som stråk går under nam-

net gränser. Gränser kan antingen utläsas som barriärer eller sömmar. Exem-

pel på gränser som kan uppfattas som barriärer är stora trafikleder, järnvägar 

och stora vattendrag utan broar. Barriärverkande gränser är alltså linjera ele-

ment som är svåra, eller i vissa fall omöjliga att passera. Till sömverkande 

gränser hör exempelvis grönområden och floder, som binder samman olika 

områden och stadsdelar. 

Distrikt 

Medelstora eller stora områden av staden som betraktaren mentalt kan gå in i 

benämns som distrikt. Distrikten är igenkännliga och har vissa gemensamma, 

identifierbara karaktärer. Det kan exempelvis vara områden med likartade 

byggnadstyper, invånare eller topografi, vilka omges av gränser av olika slag.  

Noder 

Strategiska punkter vid vilka stråk knyts samman och möts kallas för noder. 

Noder kan exemplifieras som korsningar, torg eller gathörn. Vid noderna blir 

det ofta koncentrationer av människor som måste göra vägval, varvid upp-

märksamheten vid dessa punkter blir större.  

Landmärken 

En annan typ av punktreferens är landmärken. De utgörs av fysiska objekt 

som kan ses från avstånd, exempelvis en hög byggnad, ett monument eller en 

mast. Landmärken kan användas som orienteringshjälp då de ofta är höga 

objekt, som då kan ses från längre avstånd. 

2.2.3 Rums- och aktivitetsanalys 

Samtlig text i detta avsnitt är baserad på teori från Jan Gehls bok, Livet mellem husene 

Den danske arkitekten Jan Gehl har beskrivit tre olika slags motiv för att röra 

sig i det lokala, offentliga rummet. De tre motiven är; nödvändiga aktiviteter, 

valfria aktiviteter och sociala aktiviteter. Nödvändiga aktiviteter är till exempel 

att färdas till och från skola eller arbete, handla mat eller utföra andra typer av 

ärenden. Exempel på de valfria, mer rekreativa aktiviteterna, är att cykla, gå en 

promenad eller att sitta på en bänk och titta på människorna runtomkring. De 

aktiviteter som går under det tredje motivet, sociala aktiviteter, är aktiviteter 

som innefattar andra människor i vistelserummet t.ex. barns lek med andra 

barn, hälsningar och så vidare. 

De tre olika motiven för att röra sig i det lokala, offentliga rummet kräver alla 

olika förutsättningar för att ske.  

De valfria aktiviteterna förekommer bara när de yttre faktorerna är gynnsam-

ma, när vädret och platsen inbjuder till det. Detta är viktigt att beakta i den 

fysiska planeringen så att attraktiva och vistelseingivande platser kan framstäl-

las då många av de valfria aktiviteterna sker utomhus. 
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När uterummen är av dålig kvalitet är det bara de absolut nödvändigaste akti-

viteterna som förekommer. När uterummen däremot är av hög kvalitet före-

kommer även de frivilliga aktiviteterna eftersom rummet och situationen nu 

inbjuder till att man stannar upp, sätter sig etc. 

De sociala aktiviteterna förekommer av sig själv som en direkt följd av att 

människor färdas och uppehåller sig på samma platser. Detta innebär att de 

sociala aktiviteterna stöttas, varje gång de övriga aktiviteterna ges bättre vill-

kor i det offentliga rummet. 

Livet mellan husen omfattar hela spektrumet, mångfalden och sammanväg-

ningen som faktiskt berörs och som tillsammans gör byarnas och bostadsom-

rådenas gemensamhetsrum betydelsefulla och attraktiva. 

Mötesmöjligheter är viktiga för att det sociala livet ska fungera och därmed en 

attraktivitetsfaktor. 

Den fysiska miljöns utformning styr i hög grad huruvida möten hämmas eller 

främjas och har således en betydande roll för platsens attraktivitet. Jan Gehl 

har beskrivit fem olika förutsättningar att hämma respektive att främja möj-

ligheten till möten. 

 

  

Figur 4. Förutsättningar för att hämma respektive främja möten, 

egen illustration efter original av Jan Gehl 
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Den fysiska miljön är inte bara viktig för att generera mötesmöjligheter, den 

är också viktigt ur det avseende att människor skall vilja uppehålla sig på plat-

sen. Att människor uppehåller sig på en plats är en grundförutsättning för ett 

områdes attraktivitet.   

Jan Gehl har sammanfattat planeringsprincipen i fyra delar som han anser ha 

betydelse för ett områdes attraktivitet. De fyra delarna är följande; att samla 

eller sprida, att integrera eller segregera, att bjuda in eller avvisa samt att öpp-

na upp eller stänga in. 

ATT SAMLA ELLER SPRIDA 

 

Jan Gehl skriver i sin bok Livet mellem husene att den holländske arkitekten F. 

van Klingeren har sammanfattat sina erfarenheter om stadsaktiviteten i satsen 

”en plus en är tre – minst”. Något händer eftersom något händer, eftersom 

något händer… etc. Likaså lyder den negativa satsen; Det händer inget, efter-

som det inte händer något… etc. Gehl menar att när människor och aktivite-

ter samlas får enskilda händelser möjligheter att stimulera till andra händelser. 

Det är viktigt att nämna att det inte är byggnader utan människor och händel-

ser som är i behov av samling. Detta medför att begrepp som till exempel 

nyttjandegrad, exploateringsgrad inte automatiskt berättar om händelserna är 

rimligt koncentrerade. 

Aktionsradien för de flesta människor som går till fots begränsas till 400-500 

meter för utflykt och dylikt och möjligheterna att se andra människor och 

händelseförlopp begränsas till mellan 20 och 100 meter beroende på vad som 

skall ses. Detta ställer i praxis mycket stora krav till koncentrationsgraden. 

Hur fasader eller gränsande arealer utformas ger också möjligheter att påverka 

koncentrationen av händelser. Stora enheter med långa fasader, få ingångar 

och få besökare betyder en effektiv spridning av händelser och rekommende-

ras inte för att öka koncentrationen av händelser till skillnad från de små en-

heterna som lättare genererar koncentration. 

ATT INTEGRERA ELLER SEGREGERA 
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Integration betyder att olika funktioner och kategorier får möjlighet att verka 

tillsammans eller sida vid sida, medan segregation betyder att funktioner och 

grupper är skilda åt.  

Segregerade områden ger sällan upphov till möten människor emellan såsom 

integrerade områden gör. Integration av olika aktiviteter och funktioner ger 

upphov till möte och skapar möjligheter att inspirera andra människor och på 

så sätt ge upphov till nya möten. F. van Klingerens tes om att när det händer 

något så ger det upphov till nya händelser osv. går bra att applicera i detta 

sammanhang.  

ATT BJUDA IN ELLER AVVISA 

 

 

Om staden och byggnadernas gemensamhetsrum är inbjudande och lättill-

gängliga, inbjuds människor och händelser att passera från den privata till den 

offentliga miljön. Likaså kan den offentliga miljön utformas så att det fysiskt 

och psykologiskt sett är svårt att bege sig ut i den. Om den offentliga miljön 

bjuder in eller avvisar är bland annat en fråga om hur den offentliga miljön är 

placerad i förhållande till det privata och hur gränszonen mellan områdena är 

utformad. 

Flytande gränser i form av övergångzoner som varken är helt privata eller helt 

offentliga gör att det både är fysiskt och psykiskt lättare att passera och är att 

rekommendera för att främja möten. 

ATT ÖPPNA UPP ELLER ATT STÄNGA INNE 

 

 

En upplevelsemässig kontakt mellan det som föregår i den offentliga miljön 

och det som föregår i de angränsande husen, butikerna, fabrikerna, verkstä-

derna och gemensamhetsanläggningarna kan betyda en markant expansion av 

upplevelsemöjligheterna i båda riktningarna.  

Att öppna upp för händelser och aktiviteter är inte bara en fråga om glas och 

fönster utan också en fråga om avstånd. 
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Platsens utformning; avstånd, uppehållsplatser och klimat 

Vilken vägsträcka som accepteras i den enskilda situationen beror inte enbart 

på den faktiska, fysiska vägsträckan utan är lika beroende av hur personen i 

fråga upplever den aktuella sträckan. Ett av de viktigaste kraven för att skapa 

ett bra fotgängarsystem är att planera gångvägar så att de följer den kortaste 

vägen mellan de naturliga målpunkterna. Människor tenderar att gena där 

möjligheter finns och detta är något som är viktigt att beakta i planeringen.  

Det är inte så att den genaste vägen alltid är den bästa. Ett gång- och cykel-

stråk som sträcker sig i en miljö med varierande upplevelser kan få brukaren 

att uppfatta sträckan kortare än vad den egentligen är.  

Jan Gehl menar att när gång- och cykelstråket ligger i rummets utkant är det 

möjligt att få det bästa ur två världar. Närhet, intensitet och detaljer finns på 

den ena sida medan det på den andra sidan finns en överblick och utsikt över 

hela rummet. Avstånden mellan observatör och objekt är viktigt, blir rummen 

för stora minskar möjligheterna att överblicka rummet och händelserna. .  

Ett bra placerat och utformat gång- och cykelstråk är inte bara en trans-

portsträcka utan kan främja möte som i sin tur kan medföra att människor 

uppehåller sig på platsen.  

För att främja längre uppehållstider på platsen är det också viktigt att det 

finns goda sittmöjligheter. Hur bänkarna placeras är viktigt, för det har nämli-

gen visat sig att bänkar som står mitt i rummet används mindre frekvent. De 

bästa sittplatserna har visat sig vara de som finns i rummets utkanter där an-

vändarna kan ha ryggen fri, utsikten är bra och där det är lä och solsken.  

En annan viktig parameter att beakta i planeringen vilken påverkar områdets 

attraktivitet, är lokalklimatet. Tomter i söderläge har till exempel visat sig vara 

hett eftertraktade. Att de flesta människor hellre uppehåller sig på soliga och 

varma platser än på skuggiga och blåsiga platser, visar också lokalklimatets 

påverkan på platsens attraktivitet. För att återigen nämna hur viktigt det är för 

platsens attraktivitet att människor uppehåller sig på en plats, vill jag betona 

att det är viktigt att skapa platser och då framförallt offentliga platser som är 

gynnsamma ur ett klimatperspektiv. Här är uppe i norr är snön en faktor som 

måste tas hänsyn till vid placering av byggnader, vägar, parker etc. Mycket av 

klimatets negativa påverkan kan redan i planeringsskedet planeras bort. Ex-

empel på detta kan vara att tänka på hur byggnader placeras i förhållande till 

väderstreck och i förhållande till varandra, för att motverka skuggiga platser. 

Byggnaderna och växtligheten kan även utgöra skydd mot vinden för de all-

männa platsrummen och därigenom skapa trivsamma vistelserum.  

Det har visat sig att de valfria, rekreativa och sociala aktiviteterna nästan en-

bart sker när de yttre förutsättningarna för att färdas och uppehålla sig är bra. 

Detta innebär att det således är viktigt att upprätthålla kvaliteterna för att på 

ett positivt sätt påverka platsens attraktivitet. Det har även visat sig att få 

långvariga aktiviteter ger lika mycket liv och lika många mötesmöjligheter som 

de många kortvariga aktiviteterna. Att skapa goda grundförutsättningar för 

spontana vistelser är således viktigare än att planera för vad människor skall 

kunna göra på platsen.  
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2.2.4 Jane Jacobs 

Samtlig text i detta avsnitt är baserad på teori från Jane Jacobs bok, Den amerikanska 

storstadens liv och förfall. 

Jane Jacobs skriver i sin bok Den amerikanska storstadens liv och förfall om vikten 

av blandade funktioner för att uppnå liv och rörelse i staden. Hon skriver 

även om att kvarteren skall vara korta för att maximera antalet korsande rö-

relser dvs. mängden potentiella möten, att kvarterens fastigheter skall vara av 

blandad ålder samt att kvarteren skall ha en viss täthet för att generera ökat 

antal människor. Jacobs menar att när och där dessa fyra villkor är uppfyllda 

fås ett dynamiskt stadsliv. 

I frågan om grönytornas betydelse för människornas välbefinnande fastnade 

speciellt följande stycke på min näthinna efter att ha läst Jane Jacobs bok Den 

amerikanska storstadens liv och förfall; ”Fråga en byggherre på vilket sätt hans blivande 

bostadsområde kommer att göra staden bättre, så kommer han att svara som om det vore 

en självklarhet, fler grönområden. Fråga en stadsarkitekt vilka förbättringar vi kan vänta 

oss, så kommer han med samma självklarhet att utlova fler grönområden. Ta med en 

stadsplanerare på en promenad genom ett håglöst bostadsområde och även om det redan är 

nedlusat med ödsliga parker och trista gräsmattor som är översållade med skräp, så kom-

mer han att måla upp en framtid med ännu fler grönområden.” 

Kontentan av Jane Jacobs resonemang så som jag utläser ur föregående 

stycke är att hon anser att parker inte är lösningen till att skapa kvalitet i sta-

den utan snarare tvärtom. Hon menar att det är kvaliteten på grönytan som är 

det viktigaste, inte mängden grönyta.   

Jane Jacobs skriver vidare att impopulära parker är ett bekymmer inte bara för 

att de är slöseri med utrymme, utan också för att de ofta har direkt negativa 

effekter. Hon menar att parker har samma problem som gator utan ögon och 

att farorna i parken tränger ut runt omkring dem, så att även gatorna runt 

sådana parker blir kända som farliga och folk börjar undvika dem. 

Jane Jacobs menar att ”Det första steget i planeringen av tillförseln av nya potentiella 

användningsområden är att skaffa sig en konkret uppfattning om vad tillförseln ska 

åstadkomma för att kunna lösa stadsdelens grundläggande problem.” 

Problemområden som Jane Jacobs i sin bok definierar som slumområden, 

anser hon vara offer för och bevarare av till synes ändlösa problem som hela 

tiden förstärker varandra. Dessa områden fungerar mer eller mindre som en 

ond cirkel. 

Nyckelproblemet som Jane anser finns i en kronisk slum är att alltför många 

människor flyttar därifrån alltför snabbt och att det är det sambandet som 

måste brytas för att kunna få bukt med problemen.  

Hon skriver vidare om att stadsförnyelse är ett försök att bryta de onda cirk-

larnas ekonomiska effekter genom att helt enkelt ta bort slumkvarteren och 

deras invånare och ersätta dem med nya bostadsområden, inte fungerar. I 

bästa fall förflyttas bara slummen från en plats till en annan, medan det i värs-

ta fall kan den förstöra områden där det finns konstruktiva och positiva ge-

menskaper som behöver stärkas och uppmuntras i stället för att krossas. 
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KAPITEL TRE – STADEN BODEN OCH 

STADSDELEN PRÄSTHOLMEN 

3.1 GEOGRAFISKT LÄGE 

I Norrbotten, 3,7 km öster om kuststaden Luleå ligger Bodens stad. Bodens 

kommun är till folkmängden Norrbottens tredje största stad med sina 27 408 

invånare. Kommunen är till ytan 4 596,8 km2stor, där land står för 4 295,4 

km2 och vatten för 301,40 km2.  

Det aktuella utvecklingsområdet tillhör stadsdelen Prästholmen som är en av 

Boden kommuns 36 kommundelar/stadsdelar. Stadsdelen ligger centralt belä-

gen, har ett vattennära läge och gångavstånd till centrumkärnan.  

Prästholmen ligger som namnet bevittnar, på en gammal holme som idag till 

stor del är utfylld, i direkt anslutning till Bodträsket. Den del som jag kommer 

att behandla i detta examensarbete ligger i den norra delen av Prästholmen 

och består av cirka 16 hektar mark med ett gångavstånd på cirka 1,5 km från 

stadskärnan. 

 

  

Figur 5. Sverige 

Figur 7. Prästholmen - utvecklingsområdet inringat med röd färg 

Figur 6. Bodens kommun 
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3.2 FÖRR 

Sedan det år 1825 beslutades att Boden skulle bli centrum för den utbrutna 

delen av Luleå socken, den del som kom att benämnas Överluleå, skedde en 

relativ snabb utveckling av Bodens by. Under knappt 100 år hann den bli 

både kyrkplats, municipalsamhälle och stad. Det som väsentligt bidrog till 

ortens stegvisa utveckling var järnvägsbyggandet som genomfördes etappvis. 

(Boden, 1981) 

Från den 1 januari 1967 ägde en sammanslagning av Bodens stad, Överluleå 

kommun och den del av Råneå kommun som motsvarade Gunnarsbyns för-

samling. Kommunen fick stadens namn, Boden. 1970 uppgick även Edefors 

kommun i Boden stad.  

3.2.1 Centrallasarettets betydelse för exploateringen av Prästholmen 

Norrbottens regemente förflyttades till Boden år 1907. Till detta följde också 

att ett garnisonssjukhus inrättades i Boden eftersom den mer kvalificerade 

och specialistbetonade sjukvården inte kunde bedrivas på förbandens sjukhus. 

Den 1 juli 1911 togs den fösta sjukhusbyggnaden i bruk.(Boden, 1981) 

Den 1 januari 1957 sade landstinget upp samarbetsavtalet med Kronan som 

de haft i flertalet år beträffande sjukvården i kommunen. Detta innebar att 

sjukhuset nu ställdes till landstingets förfogande och nyttjades och utvecklas 

till ett centrallasarett i Norrbottens län. 1977 var lasarettet i Boden ett av lan-

dets modernaste och mest utvecklade centrallasarett. Med utvecklingen till 

centrallasarett kom också en ökad personalstab som till viss del också till-

sammans med sina familjer blev nya kommuninvånare. Det gamla garnisons-

sjukhuset hade från början 8 anställda som till år 1977 hade ökat till 2 200 

anställda. 

Det faktum att centrallasarettet och militären genererade fler kommuninvåna-

re innebar också att bostadsunderlaget i kommunen försämrades och åtgärder 

behövde vidtas.   

I samband med centrallasarettets uppkomst inrättades 1967 en plankommitté. 

Denna kommitté fick till uppgift att under drätselkammaren svara för den 

fysiska planeringen i kommunen. Markreserven var otillräcklig och stadspla-

nearbetet måste forceras för att kommunen skulle kunna klara av medborgar-

nas ökade efterfrågan på småhus.  

Även flerfamiljshus efterfrågades under denna tidsperiod och de största ex-

ploateringsområdena för denna typ av bostadsbebyggelse kom att bli kvarte-

ret Apeln samt Prästholmen och Rörviksområdena.  

3.2.2 Prästholmen – Bodens svar på miljonprogramområde? 

Under Miljonprogrammets epok pågick också i Boden planering för att få 

bukt med bostadsbristen. Till stor del blev bostadsbristen påtaglig i och med 

centrallasarettets uppkomst, vilket diskuterats ovan. Prästholmen var ett av de 

områden som kommunen upprättade en ny detaljplan för, vilken till stor del 

innehöll mark planerad för flerfamiljshusbebyggelse. 

Den nya detaljplanen för Prästholmen upprättades 1968 med den dåvarande 

stadsarkitekten Finn Nilssons idéer kring hur exploatering av den norra delen 

av Prästholmen skulle se ut. Han ville skapa en sammanbunden bebyggelse i 

varierande höjder med våningstal upp till sju våningar i den norra delen av 
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Prästholmen. Hans idé kring den borgliknande bebyggelsen fick dock förkas-

tas då det skulle visa sig att marken inte var nog stabil att klara av en sådan 

typ av sammanbunden bebyggelse. Markens bristande kvalitet beror på att 

Prästholmen fungerade som stadens soptipp under flertalet år och att marken 

till följd av detta blivit utfylld. 

 

 

Istället för den planerade borgliknande bebyggelsen så skapades under ett 

antal år framöver 16 stycken punkthus i våningstal fyra till sju och därefter sju 

stycken skivhus i våningstal sju. Byggnaderna var placerade efter stadstypen 

hus i park och det fanns generösa ytor för parkeringar och bilvägar inom 

området.  

Förutom de 23 bostadshusen fanns på området också en matvarubutik. Mat-

varubutiken Fakta som stod under Konsumkoncernen, var en långprisaffär 

och uppfördes på platsen, i den byggnad där Hem- och hushållsnära tjänster 

finns idag. Skolbyggnad och förskoleverksamheter fanns i direkt anslutning 

till aktuellt utvecklingsområde på de platser där det även idag råder sådan typ 

av verksamheter.  

På detaljplaner över området finns utritat för en bro över Bodträsket. Kungs-

bron ansågs inte kunna hålla för ökad trafik i och med exploateringen av 

Prästholmsområdet och Rörviksområdet och tanken var då att trafiken istället 

skulle flyttas till den nya bron. När detaljplanen kom ut och tankarna om den 

nya bron presenterade blev det protester. Det gjordes försök att lägga ut en 

masonitbro över Bodträsket en vinter för att visa hur bron skulle komma att 

kunna se ut, men detta fick inget genomslag och idén om det nya brobyggan-

det fick läggas på is.  

I boken (Bodens kommun, från forntid till nutid, 1981 s.230) står det att läsa; 

citerar, ”I trafikplaneringen har frågan om en bro Bodträsket diskuterats. När Präst-

holmsområdet och Rörviksområdet exploaterades ökade trafikmängderna på Kungsgatan 

avsevärt. Förespråkarna för en bro över träsket anser, att bron är nödvändig för att trafik-

föringen i centrum skall kunna lösas på ett godtagbart sätt. Frågan om bron är fortfarande 

ej avgjord.” 
Figur 8. Detaljplan för del av aktuellt utvecklingsområde från 1968 
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Det har inte byggts någon bro över Bodträsket men än idag finns det på de-

taljplanen utritat en bro från Brogatan över till Rörviksgatan. Studerar man 

dessa gator går det att se att de är bredare än flertalet av de gator som finns i 

centrumdelen idag och således dimensionerade för ett brobyggande.   

 

 

 

Det nya bostadsområdet befolkades mestadels av yngre människor och hade 

under de första åren en blomstrande tid med mycket liv och rörelse men blev 

efterhand känt för att vara ett stökigt och bråkigt område med stor in- och 

utflyttning. 

3.3 NULÄGET 

3.3.1 Vad finns på området idag? 

På området står idag kvar tio stycken punkthus av de ursprungliga 16 och ett 

av de sju skivhusen. Skivhuset vilket ligger närmast Stationsgatan ägs av Bo-

denbo och inrymmer idag delar av Migrationsverkets verksamhet vad gäller 

lägenhetsförmedling. Midgårdarnas Äldreboende och övrig lägenhetsuthyr-

ning som bedrivs av Bodenbo finns i de tio punkthusen.    

Då flertalet av flerfamiljshusen har rivits finns idag mycket obebyggd mark till 

förfogande. Här finns plats och goda möjligheter att skapa ett trivsamt områ-

de.  

 

Figur 10. Utvecklingsområdet sett från centrum med punkthusen i förgrunden 

Figur 9. Del av en detaljplan som visar en bro över Bodträsket. Brons placering är 

inringat med röd färg 
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  Figur 12. Utvecklingsområdet sett från Killingholmen med punkthusen i förgrunden 

 

Figur 13. Skivhuset 

 

Figur 11. Skivhuset 
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3.3.2 Hinder 

Flertalet inventeringar har gjorts på området och vid en inventering av områ-

det (april 2011) sågs att stora delar av området närmast Bodträsket var blött 

och de dagvattenbrunnar som fanns i det området inte mäktade med att ta 

hand om vattnet. Innan eventuell exploatering sker måste marken och vatten-

hanteringen ses över. 

Sopor och annat skräp fanns att hitta på marken på många ställen i området 

men framförallt vid skivhuset på Iduns väg. Detta i kombination med ned-

klottrade och trasig bänkar, nedgångna lekplatser, odefinierbara gångvägar 

och stora oanvända ytor bidrar till att området uppfattas som ödsligt och 

nedgånget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 14. Skräp utanför ett punkthus 

 

Figur 15. Stora tomma markytor Figur 16. Trasig soptunna och nedklottrad bänk Figur 17. Dagvattenbrunn som inte klarar ta hand om 

smältvattnet 
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Samtal har förts kring ämnet Prästholmen med ett antal bodensare och där 

kom bland annat följande upp som bör beaktas vad gäller hinder för plane-

ring och eventuellt byggande;  

”Jag var med när husen byggdes och husen har olika grundsättningar, inte alla är pålade 

och därför har en del hus satt sjunkit. När pålning användes kunde pålarna tryckas ned i 

marken för hand…” – anonym 

”Det sägs att träden aldrig växer sig stora pga. markkvaliteten. Det är för mycket gamla 

sopor som hämmar växternas rötter” – anonym 

”Det var en stor oljeläcka på 80-90 talet och de fick inte upp ens i närheten av all olja” - 

anonym 

Även om de tre ovanstående citaten är sådant jag fått berättat för mig och 

som kanske måste tas med en nypa salt, så vittnar detta om att vissa delar av 

området inte är lämpliga att bygga på, utan åtgärder.  

3.3.3 Kvaliteter  

Områdets lokalisering med dess närhet till centrum, vatten och friluftsområde 
skapar goda förutsättningar att utveckla området. Skola och förskoleverksam-
heter angränsar till aktuellt utvecklingsområde vilket kan bidra till att området 
blir ett intressant boendealternativ för barnfamiljer. 
  
I utvecklingsområdet har det stått flertalet flerfamiljshus som idag är rivna. 
Kvar efter rivningarna finns infrastruktur i form av vägar och VA-ledningar, 
vilka kan nyttjas vid en eventuell nyexploatering av området.   
  

Om området nyexploateras nyttjas redan ianspråktagen mark vilket ur hus-
hållningssynpunkt är bra.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 18. Utsikt från punkthusen  

 

Figur 19. Lokal busslinjesträckning 
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3.3.4 Kommunikationer 

Lokala 

Det finns idag ingen lokal busslinje som går in i aktuellt utvecklingsområde. 

Närmaste busslinje är linje tre med hållplatser vid Prästholmsskolan eller vid 

Björkelund.  

 

 

 

 

 

 

 

Regionala förbindelser 

Idag går ingen regional busslinje in i utvecklingsområdet. Närmaste hållplats 

för regional busshållsplats är Bodens järnvägsstation.  

Bodens järnvägsstation som ligger 1,3 km bilväg från området medger resor 

inom regionen och resten av Sverige. Vad gäller övriga möjligheter till inrikes-

resor men också utrikesresor så ligger närmaste flygplats 43 km från utveck-

lingsområdet i Kallax, Luleå. 

3.3.5 Statistik  

2144 personer bor i stadsdelen Prästholmen, vilket är 7,8 % av kommunens 

totala invånarantal. Av de övriga 35 kommundelarna är det bara Bodens cent-

rum och Sanden som har högre invånarantal, 3013 invånare respektive 2287 

invånare. (Eriksson S. , 2009) 

Prästholmen är också den stadsdel som har flest andel invånare per km2, 1 

660,5 stycken. Höga flerfamiljshus medger mindre areal per invånare och 

detta skulle kunna tyda på att det finns en högre andel höghus i Prästholmen 

än i övriga delar, men så är inte fallet. Det är i Bodens centrum som flest 

höghus finns och där ligger andelen invånare per km2 på 1 546,8 stycken 

(Eriksson S. , 2009). Slutsatsen tas därför att invånarna i Prästholmen har 

färre grönytor, och mindre tomtmark per person.  

Ytterligare statistik som jag anser vara väsentligt att presentera i arbetet är 

antalet in- och utflyttade i stadsdelen. Statistiken för 2008 visar att antalet 

inflyttade till Prästholmen är 144 personer och antalet utflyttade uppgår till 

210 personer. Jämför man dessa siffror med övriga kommundelar ligger 

Prästholmen på en 2:a plats vad gäller antalet inflyttade och även på en 2:a 

plats vad gäller antalet utflyttade. Endast Lundagård/Sveafältet har högre 

antal in- och utflyttningar. Flyttnettot för Prästholmen ligger på -86 personer 

och detta är kommunens högsta flyttnetto. (Eriksson S. , 2009) 

Statistiken för sammanräknad förvärvsinkomst, medianvärde för kommunin-

vånare 20-64 år, visar att Prästholmen ligger på en 29:e plats av kommunens 

35 stadsdelar vad gäller högst förvärvsinkomst under året. Med undantag för 

Centrum och Lundagård/Sveafältet som är två tätortsnära stadsdelar, är övri-
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ga kommundelar som har lägre förvärvsinkomst än Prästholmen, kommunde-

lar belägna med ett längre avstånd till centrum. De tre stadsdelar som har 

högst sammanräknad förvärvsinkomst är Gruvberget, Hamptjärnmoran och 

Sävastberget. (Eriksson S. , 2009) 

3.3.6 Hur har Prästholmen blivit påverkad av sin historik? 

Under 70-talet började exploateringen av Prästholmen. Många yngre männi-

skor och människor med lite lägre ekonomiska möjligheter bosatte sig här, i 

likartade hustyper som alla var mer eller mindre höga flerfamiljshus.  

Prästholmen var från början ett fint område med nybyggda flerfamiljshus och 

med närhet till både vatten och centrum. Matvarubutik, skola och förskole-

verksamhet fanns att hitta i och i direkt anslutning till området. Det fanns 

generösa grönytor med bland annat en liten fotbollsplan och lekplatser. Efter 

ett par år blev det större ruljans på antalet in- och utflyttade och området blev 

känt för att vara stökigt med fester och bråk. Detta medförde i sin tur att en 

del valde bort Prästholmen som boendealternativ. Samtal som förts med 

kommuninvånare under examensarbetets gång vittnar om att Prästholmen 

fortfarande dras med ett mindre smickrande rykte samtidigt som flertalet 

anser att tiden är inne för att kunna förändra detta genom att skapa något nytt 

ute på området.  

”När jag flyttade hit fick jag snabbt klart för mig att jag kunde bo var som helst men inte 

på Prästholmen”. – anonym 

”Egentligen har Prästholmen alla förutsättningar att bli ett trivsamt område, det är bara 

det att ryktet medför att ingen vill bo där.” – anonym 

Ovanstående två citerade meningar visar hur ryktet kan påverka människor-

nas åsikter om området trots att det kanske egentligen inte är något större fel, 

utan att det bara är ett rykte som lever kvar.  

Idag är flertalet av de flerfamiljshus som en gång stod på marken rivna. Att de 

revs var framförallt på grund av att flertalet lägenheter stod utan hyresgäster 

och att det var svårt att få dem uthyrda. Rivningen av husen har medfört att 

området känns ödsligt och outnyttjat, vilket i hög grad bidrar till att minska 

områdets attraktivitet. 

 3.4 TRAFIKSITUATION 

Området matas idag av en väg, Killingholmsvägen som går längs områdets 

norra del och sedan ut till Killingholmen. Iduns väg, Lokes väg och Snorres 

gränd är mindre lokalgator som finns att hitta i området. En gång- och cykel-

väg går längs Bodträskets strandlinje från centrum ut till Killingholmen. Det 

går dock inte att följa cykel- och gångvägen obruten längs strandlinjen hela 

vägen ut mot Björkelund utan den tar slut vid överfarten till Killingholmen 

för att sedan upptas vid korsningen Killingholmsvägen – Iduns väg. Vintertid 

går det att korsa Bodträsket via en upplogad isväg. Denna isväg går dock bara 

att använda under en kortare tid, då vattnets strömmande försvagar isens 

kvalitet. 

3.5 MÖJLIGHETER ATT UTVECKLA OMRÅDET 

Det finns goda möjligheter att göra Prästholmen till ett attraktivt område att 

bo och vistas på. Stora markarealer finns till förfogade och närheten till cent-
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rum, vatten och friluftsområde bidrar till förhoppningen om att kunna skapa 

ett område med attraktiva boende- och vistelsemiljöer.  

Det sista skivhuset som idag inrymmer Migrationsverkets lägenhetsuthyrning 

är i ett sådant skick och bidrar till områdets mindre smickrande rykte att detta 

hus i utvecklingsförslaget föreslås rivas och att marken därefter kan användas 

och planläggas tillsammans med övrig mark för att skapa en sammanhängan-

de bebyggelse.  
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KAPITEL FYRA - ANALYS AV NULÄGET 

I detta kapitel presenteras resultatet av nulägesanalyser som gjorts utifrån tre 

olika analysmetoder. Då mitt arbete behandlar området Prästholmen och hur 

utvecklingsförslaget kan komma att påverka utvecklingsområdet har analyser-

na utförts översiktligt för flertalet av nulägesanalyserna. 

 

4.1 BASIS-UNDERSÖKNINGEN 

Enligt BASIS-undersökningen går det inte att påvisa ett samband mellan at-

traktiviteten i ett område och dess läge (närhet till centrum, kollektivtrafikför-

bindelse, detaljhandelscentrum etc.). Det betyder att Prästholmens centrum- 

och vattennära läge inte har någon påverkan för utvecklingsområdets attrakti-

vitet.  

Det viktigaste resultatet som BASIS-undersökningen kommit fram till är det 

starka sambandet mellan graden av attraktivitet i ett område och typen av 

bebyggelse.  

Den bebyggelse som idag finns på utvecklingsområdet består av tio punkthus 

i våningsantal fyra till sju samt ett skivhus i våningstal sju. Dessa bebyggelse-

typer ligger på plats åtta, plats nio och plats 12 i den tabell (se nedan) där 

attraktivitetsindex för 14 olika bebyggelsetyper rankats i nedfallande ordning.  

Bebyggelsetyper rangordnade efter attraktivitetsindex i fallande ordning, där byggnader 
vilka finns att hitta på utvecklingsområdet färgats röda.   
 

1) Friliggande villor  
2) Gruppbostäder småhus 
3) Radhus 
4) Blandad trädgårdsstad 
5) Småstugor 
6) Postmoderna 4-5 våningars kvarter 
7) Förstadskvarter före 1930 
8) Låga punkthus 
9) Höga punkthus 
10) Lamellhus 3 våningar Figur 20. Karta över vad som i nuläget finns att hitta 

på och i närheten av utvecklingsområdet  
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11) Höghus + låghus 
12) Höga skivhus 
13) Lamellhus 2 våningar 
14) Loftgångshus 

 

Utvecklingsområdet domineras av en bebyggelsetyp, vilket enligt BASIS-

undersökningen verkar segregerande. Dessutom finns endast hyresrätter i 

området vilket förstärker segregationstendensen. Flertalet studier och kunniga 

inom ämnesområdet menar att segregation är något som alltid skall undvikas 

och att en blandad bebyggelse är eftersträvbart för att skapa kvalitet i boende- 

och vistelsemiljön.  

Studien visar att den fysiska miljön har också en betydelse för områdets at-

traktivitet. Vad gäller utvecklingsområdets miljö så kan den i negativ betydelse 

beskrivas enligt följande; nedklottrade och trasig bänkar, nedgångna lekplat-

ser, odefinierbara gångvägar och stora oanvända ytor. Detta bidrar till att 

området uppfattas som ödsligt och nedgånget. 

 

4.2 VISUELL STADSANALYS 

4.2.1 Stråk 

Inom analysens avgränsning anses de viktigaste stråken för de skyddade trafi-

kanterna vara Kungsgatan, Brogatan, viss del av Strandplan, Östra Strandvä-

gen, Stationsgatan, Rörviksgatan samt Killingholmsvägen. För de oskyddade 

trafikanterna anses Drottninggatan, Kungsgatan och strandpromenaden längs 

Bodträsket vara de mest dominerade stråken för avgränsat område. Inom 

utvecklingsområdet finns ett tydligt stråk för de skyddade trafikanterna och 

det är Killingholmsvägen. För de oskyddade trafikanterna ses strandprome-

naden längs vattnet samt gång och cykelvägen öster om skolan som de domi-

nerade stråken. Eftersom det finns stora öppna ytor inom utvecklingsområdet 

bildas flertalet stråk, om än otydliga.  

 

  

Figur 21. Stråk, barriärer, noder och landmärken 
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4.2.2 Gränser 

Bodträsket anses vara en gräns, vilken skapar en barriär mellan utvecklings-

området och själva stadskärnan. Likaså skapar Bodån en gräns mellan stads-

kärnan och Sanden. Denna gräns kan anses vara sömverkande, men på grund 

av Garnisonsgatan uppfattas den istället som en barriär med sparsamma möj-

ligheter att passera. 

4.2.3 Distrikt 

Det går att dela upp stadskärnan i flera distrikt men jag har valt att se stads-

kärnan som ett helt distrikt och istället fokusera på utvecklingsområdet och 

dess närmaste omgivning.  

Inom analysens avgränsning anses finnas åtta tydliga distrikt, mer eller mindre 

stora, som alla har olika karaktärer. 

Distrikt 1: innefattar själva stadskärnan med bostäder, service, arbetsplatser 

och handel.   

Distrikt 2: består av ett område som är av mer rekreativ karaktär innehållande 

bland annat camping, kyrka, kyrkstugor, strandpromenad och centrums störs-

ta grönområde Kvarnängen.  

Distrikt 3: innehåller framförallt bostäder av olika bebyggelsetyper men också 

ett antal handel- och restaurangverksamheter som främst ligger längs Kungs-

gatan.  

 

 

 

Distrikt 4: är ett litet distrikt innehållande fyra flerfamiljshus med våningsantal 

3. Husen ligger lite avskiljt från övrig bebyggelse bredvid en stor grönyta som 

idag till viss del används till parkering och avfallsstation, samt Rörviksgatan i 

sydöst som skapar en sorts gräns mot övrig bebyggelse.   

Distrikt 5: består av mer serviceinriktade verksamheter. Skola, förskoleverk-

samhet och en kyrka finns att hitta i detta distrikt. 

Distrikt 6: här finns flertalet likartade radhus samt tre flerfamiljshus.  

Figur 21. Stråk, barriärer, noder, landmärken 

Figur 22. Distrikt 
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Distrikt 7: stora delar av själva utvecklingsområdet inryms i detta distrikt. Här 

finns idag tio punkthus och ett skivhus. Stora och öppna grönytor upptar 

väsentliga delar av distriktets yta.  

Distrikt 8: Killingholmen med sitt friluftsområde anses vara ett område.  

4.2.4 Noder 

Det går att hitta tre tydliga noder i det område som analysen innefattar.  

Nod 1: här ligger ingången till stadens galleria på ena sidan om Kungsgatan 

och ingången till Coop Forum på den andra. En av centrums största parker-

ing ligger också i anslutning till noden vilket medför att många människor rör 

sig i detta område. 

Nod 2: uppstår i korsningen Kyrkgatan – Kungsgatan. Kring denna nod finns 

att hitta lokaltrafikens knytpunkt, stadens stadshotell och en liten stenbelagd 

torgyta.  

Nod 3: stadens resecentra för regionala förbindelser med tåg och buss ligger 

här, vilket skapar ett flöde av människor.  

4.2.5 Landmärken 

Inom analysens område finns att hitta två tydliga landmärken. Kyrkan, vilken 

ligger topografiskt högre än övriga byggnader i området samt stadens stads-

hotell, Bodensia.  

 4.3 RUMS- OCH AKTIVITETSANALYS 

I denna analys har enbart aktuellt utvecklingsområde analyserats.  

Den danske arkitekten Jan Gehl har beskrivit tre olika slags motiv för att röra 

sig i det lokala, offentliga rummet. De tre motiven är; nödvändiga aktiviteter, 

valfria aktiviteter och rekreativa aktiviteter. 

4.3.1 Nödvändiga aktiviteter 

Exempel på nödvändiga aktiviteter är att färdas till och från jobbet, handla 

eller utföra andra typer av ärenden.  

I utvecklingsområdet sker nödvändiga aktiviteter i form av resor till och från 

arbetsplatserna på äldreboendet samt Hem- och hushållsnära tjänster. Trans-

porter till och från området för boende samt besökare är också exempel på 

nödvändiga aktiviteter som sker i området. Området har idag ingen målpunkt 

till vilken allmänheten lockas att färdas.  

4.3.2 Valfria aktiviteter 

Att cykla, gå en promenad eller att sitta på en bänk och titta på människorna 

runtomkring är exempel på valfria aktiviteter.  

Strandpromenaden som går längs Bodträsket för att sedan passera genom 

utvecklingsområdet medger möjligheter för de valfria aktiviteterna. Bänkarna 

som står uppställda längs strandpromenaden kan sommartid locka flanören 

att sätta sig ner och njuta av den fina utsikten. I själva utvecklingsområdet 

finns en mindre fotbollsplan samt äldre lekplatser. Det finns ingen skapad 
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samlingsplats i området dit man kan gå och sätta sig, grilla en korv eller bara 

umgås. Området inbjuder varken till utflyktsmål eller att människor som bor i 

området skall vistas på platsen. Detta medför att de valfria aktiviteterna inte 

förekommer lika frekvent i området som de skulle kunna göra.  

 

 

4.3.3 Sociala aktiviteter 

Sociala aktiviteter är aktiviteter som innefattar andra människor i vistelse-

rummet exempelvis barns lek med andra barn, hälsningar och så vidare.  

Som ovan nämnt finns lekplatser på område, men dessa är behov av upprust-

ning. Stora ytor att springa och leka fritt på finns tillgängligt, vilket medger till 

sociala kontakter. De stora ytorna innebär också att den naturliga kontakten 

man ”tvingas” till när man vistas på trängre ytor går förlorad.  

 

 

4.3.4 Hämma respektive främja möjligheten till möten 

Jan Gehl beskriver vidare att den fysiska miljöns utformning i hög grad styr 

huruvida möten hämmas eller främjas och har således en betydande roll för 

platsens attraktivitet. Han har beskrivit fem olika förutsättningar för att häm-

ma respektive främja möjligheten till möten. Mur – ingen mur, stora avstånd 

– små avstånd, hög hastighet > 15 km/h – låg hastighet < 15 km/h, flera 

våningar – ett plan samt orientering bort från andra – orientering mot andra.  

Mur – ingen mur 

Ser man till helheten i området så anses det inte finnas några tydliga murlik-

nande utformningar vilka svara mot att hämma möjligheten till möten. De 

garagebyggnader som finns på platsen kan dock ha en murverkande inverkan 

på vissa delar av platsen, eftersom de skärmar av mot bebyggelsen. De bygg-

Figur 23. Strandpromenaden. Promenad är exempel på 

en valfri aktivitet 

Figur 24. Lekplats. Lek är exempel på en social aktivitet 
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nader som finns på platsen har fönster och balkonger som vetter ut mot de 

allmänna platserna och som helhet anses området vara öppet. 

Stora avstånd – små avstånd 

Då stora delar av bebyggelsen blivit riven har stora avstånd mellan punkthu-

sen och skivhuset uppstått. Detta anses enligt Gehl hämma möjligheten till 

möten. Det finns också stor tomma ytor som inte innehåller några funktioner 

vilket också bidrar till att hämma möten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög hastighet – låg hastighet 

Det finns ett fåtal vägar inom området som är tänkt att användas till biltrafik. 

Området karaktäriseras istället av de stora ytorna vilka flanören sommartid 

kan gå fritt över. Detta bidrar till att den hastighet som råder i området är låg, 

vilket främjar möjligheten till möten. 

Flera våningar – ett plan 

Det finns idag inga låga byggnader på området. Byggnadshöjderna varierar 

från fyra till sju våningar, vilket enligt Jan Gehl är möteshämmande. Samtidigt 

finns i området inga stora höjdskillnader vad gäller marken, vilket innebär att 

aktiviteter utomhus sker i samma plan. Detta i sin tur betyder att möjligheten 

till möten främjas.  

Orientering bort från andra – orientering mot andra 

Samtliga byggnader har fönster som vetter mot flertalet sidor vilket medger 

orientering mot andra, möjligheten till möten främjas därmed i området.  

4.3.5 Planeringsprincipen 

Den fysiska miljön är inte bara viktig för att generera mötesmöjligheten, den 

är också viktig ur det avseende att människor skall vilja uppehålla sig på plat-

sen. Detta är enligt Jan Gehl en grundförutsättning för ett områdes attraktivi-

tet. Han har sammanfattat planeringsprincipen i fyra delar som han anser ha 

betydelse för ett områdes attraktivitet; att samla eller sprida, att integrera eller 

segregera, att bjuda in eller avvisa samt att öppna upp eller stänga in.  

Samla – sprida 

Gehl menar att när människor och aktiviteter samlas får enskilda händelser 

möjligheter att stimulera till andra händelser. Hur fasader eller gränsande 

Figur 25. Stora avstånd mellan bebyggelsen hämmar möjlighet för möten 
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arealer utformas ger också möjligheter att påverka koncentrationen av händel-

ser. Stora enheter med långa fasader, få ingångar och få besökare betyder en 

effektiv spridning av händelser och rekommenderas inte för att generera kon-

centration. I utvecklingsområdet kan Gehls tankar kring koncentrationen av 

människor genom att samla eller sprida appliceras genom att se hur bebyggel-

sen och övriga funktioner i området är koncentrerade. Vid punkthusen är 

koncentrationen av bostäder samlad, vilket medger att koncentration av män-

niskor kan uppstå, vilket enligt Gehl kan påverka att människor skall vilja 

uppehålla sig på platsen.  

Integrera – segregera 

Segregerade områden ger sällan upphov till möten människor emellan såsom 

integrerade områden gör. Integration av olika aktiviteter och funktioner ger 

upphov till möten samt skapar möjligheter att inspirera andra människor för 

att på så sätt ge upphov till nya möten. Utvecklingsområdet anses vara ett 

segregerat område med enbart hyreshus i liknande utformningar där funk-

tionsblandning till stor del saknas.  

Bjuda in – avvisa 

Om platsen och byggnadernas gemensamhetsrum är inbjudande och lättill-

gängliga inbjuds människor och händelser att passera från den privata till den 

offentliga miljön, vilket främjar möjligheten till möten. Flytande gränser i 

form av övergångszoner som varken är helt privata eller helt offentliga gör att 

det både är fysiskt och psykiskt lättare att passera och är att rekommendera 

för att främja möten. Gemensamhetsrummen i området är stora och odefinie-

rade vilket anses hämma möjligheten till möten.  

Öppna upp – stänga in 

En upplevelsemässig kontakt mellan det som föregår i den offentliga miljön 

och det som föregår i den privata miljön kan betyda en markant expansion av 

upplevelsemöjligheterna i båda riktningarna. Att öppna upp för händelser och 

aktiviteter är inte bara en fråga om glas och fönster utan också en fråga om 

avstånd. Det går ingen gång- och cykelväg genom området där punkthusen 

står, detta i kombination med tämligen slutna fasader i marknivå gör att inter-

aktionen mellan det privata och det offentliga förloras. 

Jan Gehl fortsätter i sitt resonemang om vad som bidrar till ett områdes at-

traktivitet att ta upp det faktum att vilken vägsträcka som accepteras i den 

enskilda situationen till stor del består av hur personen i fråga upplever den 

aktuella sträckan. Gena sträckor som följer den kortaste vägen mellan de na-

turliga målpunkterna är ett av de viktigaste kraven för hur man skall gå tillvä-

ga för att skapa ett bra fotgängarsystem. Detta betyder dock inte att helt raka 

gångstråk alltid är att föredra, utan att stråk istället kan vara av mer organisk 

struktur då det ger brukaren en variation och på så sätt kan ge upphov till att 

sträckan känns kortare än vad den är. I kombination med att strandpromena-

den i området är tämligen rak och att miljön i närheten av strandpromenaden 

är av begränsad variation, bidrar det till att sträckan upplevs som längre än 

vad den egentligen är.  
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KAPITEL FEM – UTVECKLINGSFÖRSLAG 

Målet med utvecklingsförslaget är att ge underlag och idéer till en framtida 

utveckling av aktuellt område så att attraktiva boende- och vistelsemiljöer kan 

skapas. Därigenom är förhoppningen att områdets status höjs och att männi-

skorna återigen väljer Prästholmen som boende- och vistelsealternativ.  

Med ovanstående som utgångspunkt presenteras i detta kapitel ett utveck-

lingsförslag som tagits fram för den norra delen av stadsdelen Prästholmen.   

5.1 BAKGRUND TILL UTVECKLINGSFÖRSLAG 

Vid en exploatering av aktuellt utvecklingsområde med närhet till centrum, 

vatten och friluftsområde medges inte bara möjligheter att skapa attraktiva 

boende- och vistelsemiljöer, utan också möjligheter till stadsförtätning genom 

nyttjande av tomma ytor i stadsnära miljö.    

För att få bukt med områdets rykte och skapa attraktiva boende- och vistel-

semiljöer har ett utvecklingsförslag skapats med utgångspunkt ur de teorier 

som behandlats i examensarbetets andra kapitel, teoretisk utgångspunkt samt 

gjorda nulägesanalyser.  

Ett attraktivt, tryggt, nytt och levande område, gestaltat för alla, kan samman-

fatta mina visioner kring framtaget utvecklingsförslag.       

Utvecklingsförslaget innehåller bebyggelsetyperna friliggande villor, radhus, 

parhus och kedjehus. Tanken med områdets gestaltning är att skapa en inte-

grerad bebyggelse med kvalitativa rum och funktioner. I efterföljande stycken 

presenteras utvecklingsförslaget i bild och text. 

5.2 BLANDADE UPPLÅTELSEFORMER, BEBYG-

GELSETYPER OCH STORLEKAR 

I mitt utvecklingsförslag finns de tre upplåtelseformerna hyresrätt, bostadsrätt 

och äganderätt representerade. Likaså finns bebyggelsetyperna friliggande 

villor, radhus, parhus och kedjehus representerade i förslaget. Bostadsstorle-

karna på radhusen är tänkta att kunna vara föränderliga beroende på aktuell 

efterfrågan genom att möjliggöra för ändrade planlösningar genom konstruk-

tion som förenklar flyttning av innerväggar. Tanken är att radhusen skall kun-

na erbjuda storlekar på mellan 2 rok. och 5 rok.   

5.3 FUNKTIONSBLANDNING 

På området finns idag arbetsplatser i form av Hem och hushållsnära tjänster 

som har sin lokal i den nordöstra delen av utvecklingsområdet och Midgår-

darnas Äldreboende som ligger i den nordvästra delen av utvecklingsområdet. 

I direkt anslutning till utvecklingsområdet finns även Prästholmsskolan som 

är en låg- och mellanstadieskola, dagisverksamheter och Rörvikskyrkan vilka 

genererar arbetsplatser.   

Det nya utvecklingsförslaget bereder plats för nya arbetsplatser på området, 

där tanken är att någon form av kontorsverksamhet kan inrymmas i någon av 

de byggnader som föreslås i området. 

5.4 IDÈEUNDERLAG TILL UTFORMNING 

Det nya utvecklingsförslaget skall bidra till att skapa attraktiva boende- och 

vistelsemiljöer för aktuellt utvecklingsområde. Genom att tillämpa teorin i 

utvecklingsförslaget, är förhoppningen att dessa mål uppfylls.   
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Visionen för utvecklingsområdet är att det skall vara en plats för alla, där 

människorna vill och kan, bo och vistas på. Det finns många idéer kring hur 

detta kan ske och här presenteras ett förslag på hur det är möjligt att gå tillvä-

ga för att skapa ett sådant område. 

Figur 26 visar en översiktlig bild över utvecklingsförslagets utforming. Gult 

på kartan representerar bostäder, medan grönt representerar parker, lekplatser 

och andra mötesplatser. 

Heldragna linjer visualiserar bilvägar, både befintliga och föreslagna, medan 

prickade linjer visualiserar gång- och cykelvägar, såväl nyaa som befintliga.  

Området med de befintliga punkthusen ute på udden är med som en del i 

förslaget, medan det gula skivhuset som idag inrymmer Migrationsverkets 

verksamhet vad gäller lägenhetsförmedling har fått utgå. Det gula huset är 

idag i stort behov av renovering och har bidragit till områdets mindre smick-

rande rykte, vilket har gjort att huset i utvecklingsförslaget föreslås rivas och 

att marken därefter kan användas och planläggas tillsammans med övrig mark 

så att en sammanhängande bebyggelse skapas.  

 

 

 
Figur 26. Visualisering av utvecklingsförslaget 
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Figur 27. Visualisering av utvecklingsförslaget område 1 

Figur 28. Visualisering av utvecklingsförslaget område 2 
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Figur 29. Visualisering av trafiklösning 
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5.4.1 Bebyggelsetyper 

I aktuellt utvecklingsområde föreslås en blandning av parhus, radhus, kedje-

hus och friliggande villor. Allt för att få en varierande bebyggelse, tilltalande 

för många. 

Ny föreslagen bebyggelse är mellan en och två våningar hög. En låg bebyggel-

se är enligt flertalet teorier och undersökningar något som människor värderar 

högt och det är något som jag har tagit fasta på i utformningsförslaget.  

Friliggande villor 

Ett område med friliggande villor har föreslagits i områdets norra del med 

direkt närhet till vatten. Villatomter i strandnära läge med närhet till centrum 

är något som det idag inte finns tillgång till i kommunen. Tomtstorlekarna för 

de friliggande villorna ligger på cirka 960 m2 och de hustyper som jag tagit 

fram är i ett våningsplan och har en boarea på 141 m2 med tillbyggt garage på 

24 m2, se bilder nedan.    

 

 

 

 

  

Figur 30. Inspiration friliggande villor 
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Parhus 

Parhus föreslås i områdets centrala och östra del. Parhusen har en tomtstorlek 

på 400 m2 per lägenhet och har en boarea på 92 m2 per lägenhet fördelat på 

två plan samt har ett tillbyggt garage på 24 m2. 

 

 

 

 

 

Radhus 

Den största delen av bebyggelsen i utvecklingsförslaget föreslås bestå av rad-

hus. Radhusen är i två våningsplan och har en tomtstorlek på 240 m2 per 

lägenhet och har en boarea på totalt 120 m2 per lägenhet.  

 

 

 

 

  

Figur 31. Inspiration parhus Figur 32. Inspiration radhus 
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Kedjehus 

Kedjehus föreslås i områdets västra del med utsikt över Bodträsket. Kedjehu-

sen är i två plan och har tomter på 450 m2 per lägenhet med en total boarea 

på 122 m2 per lägenhet samt tillbyggt garage på 24 m2. 

 

 

5.4.2 Rekreativa vistelsemiljöer 

För att medge människor möjlighet att vistas på och besöka området och på 

så sätt generera liv och rörelse, har jag i mitt utvecklingsförslag föreslagit re-

kreativa miljöer och målpunkter.   

Strandpromenad 

Utvecklingsområdet och centrum förbinds idag genom den strandpromenad 

som går längs Bodträsket. Denna strandpromenad är i dagsläget tämligen rak 

och saknar inbjudande vistelsemiljöer. I utvecklingsförslaget har strandpro-

menaden fått en mer organisk form inspirerad av den danske arkitekten Stig 

L. Anderssons formgivning av strandlinjen i Ankarsparken, Bo01, Malmö, se 

figur 33. Trädäck med trappor ned till vattnet kommer att göra vattnet mer 

tillgängligt. Sittmöjligheter för flanörer kommer att finnas på flertalet platser 

utmed strandpromenaden. Belysning och småskalig växtlighet längs strand-

promenaden skapar rum och luckrar upp dagens strama utformning.   

  

 Figur 33. Inspiration kedjehus Figur 34. Ankarsparken, Malmö 
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Bad 

En badstrand föreslås förläggas mellan de befintliga punkthusen och de före-

slagna kedjehusen. Badstranden blir en av de primära målpunkterna i området 

för såväl besökare som boende. Vintertid skall denna plats kunna nyttjas av 

skoteråkare, skidåkare med flera, då grillmöjligheter och bivack finns att tillgå. 

I anslutning till badstranden föreslås en byggnad innehållande 

café/restaurang.  

Grönytor 

Utemiljön är en viktig parameter i arbetet med att skapa trivsamma bostads-

områden. Idag saknas grönska och kvalitativa grönytor vilket är en bidragande 

orsak till att utvecklingsområdet känns ödsligt och nedgånget.  

I utvecklingsförslaget har kvalitativa grönytor med bland annat parker, lek-

platser och bollplaner skapats.  

Ambitionen med utvecklingsförslaget är att det skall finnas trivsamma platser 

för såväl unga som gamla som uppmuntrar till möten av olika slag. Storleken 

på grönområdena har hållits nere för att medge rum av varierande karaktärer. 

Bollplaner bildar ett rum, lekplatser ett annat, mindre parkområden ett tredje 

och så vidare. Det är viktigt att se till att grönområden inte bli för stora, då 

det har visat sig att användningen av stora ytor inte sker lika frekvent och att 

människor inte gärna går/vistas i mitten av stora öppna ytor, utan hellre håller 

sig till kanterna och mindre ytor för att inte känna sig utsatta.  

Genom att på grönområdena plantera växter och träd av olika slag förstärks 

rumbildningen. Detta kan också motverka känslan av odefinierbara, ”döda” 

ytor som området innehar idag. Det är dock viktigt att tänka på växtligheter-

nas höjder och täthet så att inte otrygga platser skapas.  

Vintertid kan sommarens bollplaner spolas upp och förvandlas till isrinkar 

och sommarens prunkande parker användas för att skapa isskulpturer.  

Blåytor 

Lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, föreslås få en framträdande roll 

i området. Att synliggöra dagvattenhanteringen skapar kvaliteter i boendet 

och hjälper till att hålla marken i ett torrare skick. Tanken med att använda 

vatten i gestaltningen är också att synliggöra det faktum att platsen har ett 

vattennära läge.   

Vägar 

En ny infart till utvecklingsområdet har skapats genom att förlänga Jakobsga-

tan in till området. Killingholmsvägen kommer även fortsättningsvis att fun-

gera som områdets matargata. Ett antal nya gator i området kommer att ska-

pas för att ge framkomlighet till de nya bostäderna, se figur 26. Smala gatu-

rum leder till lägre hastigheter och tanken är att motortrafiken skall ske på de 

gåendes villkor i området. Parkeringsytor placeras så att bilarna är överblick-

bara från bostäderna.  

Gena stråk skapas för gång- och cykelvägarna i området. Det skapas en gång- 

och cykelbro där det idag finns detaljplanelagt för en bro och där det visat sig 

att människor vintertid genar över isen. Med den nya gång- och cykelbron 

förkortas avståndet och hela centrum med dess utbud blir mer lättillgängligt 

Inspirationsbilder - kedjehus 
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för invånarna på Prästholmen. Likaså blir Prästholmen och Killigholmen med 

sitt friluftsområde mer tillgänglig för staden. i och med den nya bron. 

 

 

Trygghet och säkerhet 

Ambitionen är att de idéer som finns i utvecklingsförslaget, om de realiseras, 

skall bidra till att Prästholmen uppfattas som ett tryggt och säkert område. 

För att skapa ett sådant område är det viktigt att tänka på belysningen, undvi-

ka stora och täta buskage, skapa parkeringar så att de är överblickbara från 

bostäderna och att förlägga gång- och cykelstråk så att de ligger integrerade 

med bebyggelsen. I utvecklingsförslaget föreslås bra belysning utmed samtliga 

gång- och cykelvägar, vid mötesplatserna så som parker, lekplatser, grillplatser 

samt vid de gemensamma parkeringsutrymmena. Växtligheten som tillförs 

området skall vara av en sådan karaktär att inga täta och höga buskage fås.  

Figur 35. Bildkollage bro 
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KAPITEL SEX - ANALYS AV UTVECK-

LINGSFÖRSLAG 

 6.1 BASIS-UNDERSÖKNINGEN 

Sambandet mellan attraktiviteten i ett område och dess läge (närhet till cent-

rum, kollektivtrafikförbindelse, detaljhandelscentrum etc.) går enligt BASIS-

undersökningen inte att påvisa. Närheten till centrum som förstärks i och 

med den nya bron, har därmed ingen påverkan för områdets attraktivitet en-

ligt undersökningen.  

Utvecklingsförslaget består av småskalig bebyggelse där bebyggelsetyperna 

friliggande villor, radhus, parhus och kedjehus finns representerade. Dessa 

bebyggelsetyper ligger på plats ett, två, tre, åtta och nio i den, tabell (se nedan) 

där attraktivitetsindex för 14 olika bebyggelsetyper rankats i nedfallande ord-

ning.  

Bebyggelsetyper rangordnade efter attraktivitetsindex i fallande ordning, där 
byggnader vilka finns i området i enlighet med utvecklingsförslaget färgats 
röda. 
 

1) Friliggande villor  
2) Gruppbostäder småhus 
3) Radhus 
4) Blandad trädgårdsstad 
5) Småstugor 
6) Postmoderna 4-5 våningars kvarter 
7) Förstadskvarter före 1930 
8) Låga punkthus 

9) Höga punkthus 
10) Lamellhus 3 våningar 
11) Höghus + låghus 
12) Höga skivhus 
13) Lamellhus 2 våningar 
14) Loftgångshus 

 

Bebyggelsetyperna i sig verkar segregerande konstaterar BASIS-

undersökningen. De resursstarkaste hushållen tenderar att samlas i de mest 

attraktiva bebyggelsetyperna och upplåtelseformens fördelning tenderar att 

ännu tydligare förstärka denna segregerande inverkan. Enligt undersökningen 

anses bebyggelsen som gestaltats i förslaget ha höga attraktivitetsindex, vilket i 

sin tur stärker områdets attraktivitet.  

Studien visar att den fysiska miljön också har en betydelse för områdets at-

traktivitet. Utvecklingsförslaget ger idéer till en helt ny bebyggelse med kvali-

tativa grönytor innehållande bland annat nya lekplatser och parker. Gång- och 

cykelvägar har fått en annan utformning och växtlighet har tillförts området. 

Belysning kantar gång- och cykelvägarna och finns vid skapade mötesplatser 

för att motverka mörka, otrygga platser som kan uppstå om ljus saknas. De 

idéer som presenteras i utvecklingsförslaget visar på att ett helhetstänk har 

tillämpats vilket enligt BASIS-undersökningen svara för ett attraktivt område. 
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6.2 VISUELL STADSANALYS 

 

6.2.1 Stråk 

Liksom i nulägesanalysen anses för hela analysområdet de viktigaste stråken 

för de skyddade trafikanterna vara Kungsgatan, Brogatan, viss del av Strand-

plan, Östra Strandvägen, Stationsgatan, Rörviksgatan samt Killingholmsvä-

gen. Likaså är de viktigaste stråken för de oskyddade trafikanterna detsamma 

som i nulägesanalysen det vill säga; Drottninggatan, Kungsgatan och strand-

promenaden längs Bodträsket. Det har dock uppstått ett antal nya stråk i och 

med de idéer som finns i utvecklingsförslaget, se figur 35. Vad gäller stråk för 

skyddade trafikanter så har ett nytt stråk uppkommit, då en ny infart till om-

rådet föreslås genom att förlänga Jakobsgatan ända till Killingholmsvägen. 

Nya stråk har även uppkommit för de oskyddade trafikanterna där den före-

slagna gång- och cykelbron över Bodträsket kan anses medföra den största 

förändringen. Gång och cykelvägen som går längs Boträsket har i förslaget till 

skillnad från dagens avbrutna sträckning vid punkthusen, fått en samman-

hängande sträckning längs med hela Bodträsket. Nya gång- och cykelvägar i 

utvecklingsområdet skapar också nya stråk för de oskyddade trafikanterna.   

6.2.2 Gränser 

I nulägesanalysen anses Bodträsket vara en gräns, vilken skapar en barriär 

mellan utvecklingsområdet och själva stadskärnan. Denna barriärverkande 

gräns har dock upphört tack vare den nya gång- och cykelbron över träsket.  

Figur 36. Stråk, barriärer, noder, landmärken 
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6.2.3 Distrikt 

 

 

Liksom i nulägesanalysen har jag valt att se stadskärnan som ett helt distrikt 

och istället fokusera på utvecklingsområdet och dess närmaste omgivning.  

Inom analysens avgränsning har de åtta tydliga distrikten som finns idag redu-

cerats till fem stycken.  

Distrikt 1: innefattar själva stadskärnan med bostäder, service, arbetsplatser 

och handel.   

Distrikt 2: består av ett område som är av mer rekreativ karaktär innehållande 

bland annat camping, kyrka, kyrkstugor, strandpromenad och centrums störs-

ta grönområde Kvarnängen.  

Distrikt 3: innehåller framförallt bostäder av olika bebyggelsetyper men också 

ett antal handel- och restaurangverksamheter som främst ligger längs Kungs-

gatan.  

Distrikt 4: istället för att vara uppdelat i fyra olika distrikt medger utvecklings-

förslaget ett enda stort. Ny föreslagen bebyggelse, parker och lekplatser kny-

ter ihop utvecklingsområdet med befintliga bostäder, skolan och förskolan på 

ett bra sätt och ger upplevelsen av att Prästholmen är ett enda stort samman-

hängande område.  

Distrikt 5: Killingholmen med sitt friluftsområde skapar ett eget litet distrikt.   

6.2.4 Noder 

Det nya utvecklingsförslaget bidrar inte med någon ny nod utöver de tre som 

idag finns att hitta i området för analysen.  

6.2.5 Landmärken  

Inte heller bidrar utvecklingsförslaget med några nya landmärken. Kyrkan, 

vilken ligger topologiskt högre än övriga byggnader i området samt stadens 

stadshotell, Bodensia, är fortfarande de två landmärken som finns att urskilja 

inom området för analysens utbredning.      

  

Figur 37. Distrikt 



 | KAPITEL SEX - ANALYS AV UTVECKLINGSFÖRSLAG 61 

 

6.3 RUMS- OCH AKTIVITETSANALYS 

I denna analys har enbart aktuellt utvecklingsområdet analyserats.  

Den danske arkitekten Jan Gehl har beskrivit tre olika slags motiv för att röra 

sig i det lokal, offentliga rummet. De tre motiven är; nödvändiga aktiviteter, 

valfria aktiviteter och rekreativa aktiviteter.  

6.3.1 Nödvändiga aktiviteter  

Exempel på nödvändiga aktiviteter är att färdas till och från jobbet, handla 

eller utföra andra typer av ärenden.  

I utvecklingsområdet sker nödvändiga aktiviteter i form av resor till och från 

arbetsplatserna på äldreboendet, Hem- och hushållsnära tjänster samt till och 

från de föreslagna arbetsplatserna. Nödvändiga aktiviteter genereras också när 

de boende färdas till och från bostäderna. De idéer som finns i utvecklings-

förslaget medger en ökning av nödvändiga aktiviteter i området.  

6.3.2 Valfria aktiviteter 

Att cykla, gå en promenad eller att sitta på en bänk och titta på människorna 

runtomkring är exempel på valfria aktiviteter.  

Utvecklingsförslaget medger möjlighet för nya valfria aktiviteter att uppstå. 

Nya sittmöjligheter i form av trädäck och bänkar längs med Bodträsket samt 

strandpromenaden är exempel som inbjuder till valfria aktiviteter. Den nya 

badstranden med grillmöjligheter, bollplanen/isrinken, lekplatserna och par-

kerna är också exempel på åtgärder som gör att valfria aktiviteter kan uppstå.   

6.3.3 Sociala aktiviteter 

Sociala aktiviteter är aktiviteter som innefattar andra människor i vistelse-

rummet exempelvis barns lek med andra barn, hälsningar och så vidare.  

Nya lekplatser har skapats i området vilka ger upphov till sociala aktiviteter. 

Också bollplanen/isrinken, strandpromenaden och de nya vistelserummen i 

form av parker ger upphov till sociala aktiviteter. 

6.3.4 Hämma respektive främja möjligheten till möten 

Jan Gehl beskriver vidare att den fysiska miljöns utformning i hög grad styr 

huruvida möten hämmas eller främjas och har således en betydande roll för 

platsens attraktivitet. Han har beskrivit fem olika förutsättningar för att häm-

ma respektive främja möjligheten till möten. Mur – ingen mur, stora avstånd 

– små avstånd, hög hastighet > 15 km/h – låg hastighet < 15 km/h, flera 

våningar – ett plan samt orientering bort från andra – orientering mot andra.  

Mur – ingen mur 

De nya kedjehusen vilka ligger i anslutning till strandpromenaden kan anses 

ha en murverkande effekt då de till viss del skärmar av mot vattnet/området. 

Öppningar har dock lämnats för att inbjuda människor att ta sig ner till vatt-

net från området eller vice versa. I det stora hela anses utvecklingsförslaget 

svara mot ett öppet område med få murverkande platser.    
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Stora avstånd – små avstånd 

I och med att de stora obebyggda markytorna i utvecklingsområdet exploate-

ras, så binds området ihop till en enhet och de stora avstånden mellan bebyg-

gelsen upphör. Den nya gång- och cykelbron förkortar avståndet till centrum 

med ungefär 200 meter om färden går från områdets mitt till stadens bussre-

secenter vilken ligger på Medborgarplatsen.  

Hög hastighet – låg hastighet 

I och med exploatering av ny bebyggelse krävs också nya gator i området. 

Ambitionen med utvecklingsförslaget är att placera byggnader på ett sådant 

sätt att smala gaturum bildas för att på så sätt anpassa hastigheten till de gå-

endes villkor.  Gång- och cykelstråk i området skall uppmuntra människor att 

använda de mer miljövänliga transportsätten och det i sin tur bidrar till en 

lägre hastighet vilket främjar möjligheten till möten människor emellan.   

Flera våningar – ett plan 

Den nya exploateringen av området består av en lägre bebyggelse där bygg-

nadshöjderna varierar mellan en och två våningar, vilket enligt Jan Gehl är 

mötesfrämjande. De befintliga punkthusen i våningsantal fyra till sju verkar 

enligt Gehl möteshämmande. Inga planskildheter finns i utvecklingsförslaget 

vad gäller vistelsemiljöer utomhus, vilket gör att möjligheten till möten främ-

jas. 

 

 

Orientering bort från andra – orientering mot andra 

I utvecklingsförslaget föreslås att samtliga byggnader får fönster som vetter 

mot flertalet sidor vilket medger orientering mot andra och främjar möjlighe-

ten till möten i området. 

6.3.5 Planeringsprincipen 

Den fysiska miljön är inte bara viktig för att generera mötesmöjligheten, den 

är också viktig ur det avseende att människor skall vilja uppehålla sig på plat-

sen. Detta är enligt Jan Gehl en grundförutsättning för ett områdes attraktivi-

tet. Han har sammanfattat planeringsprincipen i fyra delar som han anser ha 

betydelse för ett områdes attraktivitet; att samla eller sprida, att integrera eller 

segregera, att bjuda in eller avvisa samt att öppna upp eller stänga in.  

Samla – sprida 

För utvecklingsförslaget kan Gehls tankar kring koncentrationen av männi-

skor genom att samla eller sprida appliceras genom att se hur bebyggelsen och 

övriga funktioner i området är koncentrerade. I utvecklingsförslaget har de 

mer organiserade vistelserummen såsom bollplan/isrink, lekplats och park 

samlats i områdets centra. Detta i sin tur främjar möten då koncentrationer av 

människor uppstår. Även bostäderna är koncentrerade vilket samlar männi-

skor och ger upphov till möten.   

Integrera – segregera 

Det har visat sig att segregerade områden sällan ger upphov till möten männi-

skor emellan såsom integrerade områden gör. När aktiviteter och funktioner 
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är integrerade skapas förutsättningar till möten vilket i sin tur även ger upp-

hov till nya möten. I utvecklingsförslaget föreslås ett integrerat område med 

bostäder innehållande olika bebyggelsetyper, upplåtelseformer och storlekar 

samt grönytor med lekplatser och parker. Detta i sint tur innebär att möten av 

olika slag främjas.   

Bjuda in – avvisa 

Om platsen och byggnadernas gemensamhetsrum är inbjudande och lättill-

gängliga inbjuds människor och händelser att passera från den privata till den 

offentliga miljön, vilket främjar möjligheten till möten. Flytande gränser i 

form av övergångszoner som varken är helt privata eller helt offentliga gör att 

det både är fysiskt och psykiskt lättare att passera och är att rekommendera 

för att främja möten. I utvecklingsförslaget föreslås flertalet gemensamhets-

rum såsom lekplatser och parker i nära anslutning till boendet vilket främjar 

till möten.   

Öppna upp – stänga in 

En upplevelsemässig kontakt mellan det som föregår i den offentliga miljön 

och det som föregår i den privata miljön kan betyda en markant expansion av 

upplevelsemöjligheterna i båda riktningarna. Att öppna upp för händelser och 

aktiviteter är inte bara en fråga om glas och fönster utan är också en fråga om 

avstånd. Utvecklingsförslaget visar på en exploatering av byggnader som är 

tämligen tät, med smala gaturum som håller ner hastigheten. De föreslagna 

byggnaderna har försetts med fönster åt flertalet håll och det i kombination 

med de smala gaturummen skapar en flytande övergång mellan det privata 

och det offentliga.     

Jan Gehl fortsätter i sitt resonemang om vad som bidrar till ett områdes at-
traktivitet att vägsträckor är av betydelse för hur attraktivt området anses vara. 
Han menar att vilken vägsträcka som accepteras i den enskilda situationen till 
stor del består av hur personen i fråga upplever den aktuella sträckan. Den 
nya gång- och cykelbron innebär att avståndet mellan centrum och utveck-
lingsområdet förkortas med ca 200 meter. Det kan tyckas vara en liten redu-
cering av avståndet men föreslagen gång- och cykelbron tros kunna ge bruka-
ren upplevelse av att avståndet till och från centrum upplevs kortare än vad 
den egentligen är. I utvecklingsförslaget har gena gång- och cykelstråk skapats 
för att främja miljövänliga transportsätt. Den nuvarande gestaltningen av 
strandpromenaden har mjukats upp genom att skapa en mer organisk form 
och det föreslås olika utformningar av växtligheten längs med strandprome-
naden. Allt för att skapa en mer trivsam strandpromenad som också skall 
upplevas kortare än vad dagens strandpromenad gör.   
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KAPITEL SJU – DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras arbetets gång, uppkomna faktorer vilka har påverkan 

för ett områdes attraktivitet, valda analysmetoder samt diskussion kring det 

framtagna utvecklingsförslaget och dess påverkan på området.    

7.1 METOD 

Jag har använt en cyklisk arbetsprocess för mitt examensarbete där jag bear-

betat arbetets olika delar ett antal varv och fångat upp ny kunskap och erfa-

renhet för varje varv. De tre analysmetoderna som jag valt att arbeta med har 

kompletterat varandra på ett bra sätt då de alla beskriver hur attraktivitet kan 

uppstå, men visar detta på olika sätt. Detta har medfört att mer tillpålitliga 

synteser har kommits fram till.      

7.2 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

I kapitlet teoretisk utgångspunkt presenterades en rad olika faktorer som har 

påverkan för ett områdes attraktivitet. I flertalet av den litteratur som använts 

i examensarbetet har samma faktorer om vad som anses vara attraktivt eller ej 

dykt upp.   

Det som jag anser vara viktigast i arbetet med att skapa attraktiva boende- 

och vistelsemiljöer är att ha en bra helhetsplanering redan från början. Till 

detta kommer självklart en rad faktorer som behöver tas hänsyn till om at-

traktiva områden skall kunna skapas.    

En blandning av människor, bebyggelsetyper och upplåtelseformer är en 

grundförutsättning för att ett område skall bli attraktivt att leva och vistas på. 

Detta faktum kan tyckas vara en självklarhet, men det finns än idag exempel 

på nya områden som inte planerats efter denna metod.  

Det är inte bara ovanstående förutsättningar som behöver appliceras i arbetet 

med att skapa attraktiva områden, utan det finns ytterligare faktorer. Det har 

visat sig att människor värderar områden som känns trygga och levande högt 

på attraktivitetsstegen. För att få en levande och trygg boendemiljö med rörel-

se och liv stor del av dygnet, är det också eftersträvbart med en funktions-

blandning. I den funktionsblandade stadsdelen inryms arbetsplatser, bostäder 

och andra verksamheter. Tryggheten påverkas också av i vilken utsträckning 

den sociala interaktionen människor emellan kan uppstå. Den sociala kontrol-

len kan exempelvis ta sig uttryck i att man har uppsikt över omgivningen eller 

registrerar vilka som rör sig i området. Det är därför viktigt att områdets fy-

siska utformning gestaltas på rätt sätt så att möjligheterna och förutsättning-

arna för social interaktion kan uppstå. Jag tolkar detta som att bland annat 

gång- och cykelvägar skall vara placerade så att det går att hålla uppsikt över 

dem från närliggande bebyggelse och att stora buskage i området bör undvi-

kas för att brukaren skall kunna känna sig trygg. Belysning och att undvika 

fönsterlösa baksidor är också enkla medel som kan höja trygghetskänslan.         

Odefinierade ytor såsom stora gaturum och parkeringar bör planeras så att de 

istället för att bli ”döda” ytor blir integrerade rum. Med detta menar jag att 

gatubredder i befolkade områden bör hållas nere, dels för att sänka hastighe-

ten men också för att skapa större integration mellan de olika funktionerna. 

De breda gaturummen och friheten att ställa husen var som helst på tomten 

medför att gaturum och gårdsrum blir otydliga och gränserna mellan privat, 

halvprivat och offentligt går förlorade. Parkeringarna bör heller inte göras för 
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stora, då tenderar de att bli ”döda ytor” utan istället delas upp i mindre enhe-

ter.   

Idag ses rester av Miljonprogrammets utbredning på flertalet platser i Sverige. 

Många av dessa platser är idag i behov av upprustning och det som anses vara 

problemet med dessa områden är bristen på mångfald, stadsliv, närhet, revir, 

identitet och trygghet. Faktorer som enligt författarna till boken Hela staden; 

från mellan till stadsrum, är grundläggande för det som människan upplever som 

livskvalitet.  

Stockholm stad har upprättat ett antal riktlinjer för insatser i förnyelsearbete 

av Miljonprogramområden i Stockholm. Jag anser att de fyra insatserna och 

metoderna som de beskrivit är en bra grund att börja med, men att det krävs 

mer än så för att ”tvätta bort” Miljonprogramstämpeln. Människornas attity-

der och åsikter kring dessa områden lever kvar och det kommer att ta tid 

innan dessa försvinner. Vad som jag tror är viktigt att arbeta med i dessa om-

råden är utformningen av själva utemiljön. De ofta så generösa parkerings-

ytorna kan splittras upp i mindre enheter eller byggas under mark. Jag tror 

också att det är viktigt att skapa trivsamma vistelserum innehållande olika 

funktioner för att inte de allmänna grönområdena skall kännas öde.   

Det är också av vikt att planera grönytorna på ett sådant sätt att de blir kvali-

tativa istället för kvantitativa. Jag tror att människor, framförallt här uppe i 

norr, är i behov av att ha naturen och grönskan i sin direkta närhet. Därför är 

det viktigt att erbjuda grönområden i anslutning till boendet.   

Som analysmetoder för att dels titta på hur attraktivt området är idag, men 

framförallt för att se hur mina idéer, presenterade i utvecklingsförslaget, på-

verkar områdets attraktivitet, har jag använt mig av Johan Rådbergs BASIS-

undersökning, Kevin Lynchs visuella analys samt Jan Gehls Livet mellan hu-

sen. De tre metoderna beskriver alla hur attraktivitet kan uppstå men beskri-

ver detta på olika sätt. Jag anser att metoderna kompletterar varandra väl då 

samtliga metoder beskriver hur attraktivitet kan uppstå, men deras synsätt på 

hur detta kan ske skiljer dem åt. 

7.2 STADEN BODEN OCH STADSDELEN PRÄST-

HOLMEN 

Aktuellt utvecklingsområde ligger centralt belägen, har ett vattennära läge 

med gångavstånd till både friluftsområde och centrum. Kanske kan detta 

anses vara ypperliga förutsättningar för att området skall anses vara ett attrak-

tivt boende- och vistelsealternativ? Så är icke fallet idag, tyvärr. Området har 

ett rykte av mindre smickrande karaktär och flertalet av byggnaderna som 

stått på platsen är idag rivna. Stor omflyttning av hyresgäster råder och stora 

delar av området är i mina ögon på väg att förfalla helt. 

Statistik har använts för att bland annat se vilka som bor i området och hur 

omflyttningen i området ser ut. De statistikunderlag som finns att tillgå be-

handlar hela stadsdelen Prästholmen och inte bara aktuellt utvecklingsområ-

de, vilket bör tas i beaktning.   

Det faktum att Prästholmen är den stadsdel som ligger på en 3:e plats av Bo-

den kommuns 36 kommundelar/stadsdelar vad gäller antalet invånare, kan 

tyckas svara mot att området är en populär plats att bo på. Den statistiskt 

bevisade omflyttningen som råder i stadsdelen förkastar dock denna teori. 
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Det stora invånarantalet kan istället betyda att det i denna stadsdel finns 

många bostäder att tillgå.     

Ur statistiken går tydligt att utläsa att det är stor ruljans på antalet flyttningar 

till och från stadsdelen. Vad kan detta då innebära? Stor in- respektive utflytt-

ning ger högre slitage på bostäderna, minskar grannsammanhållningen och 

medför en mer instabil stadsdel. Frågan är hur det går att gå tillväga för att 

minska denna omflyttning. Det svar som jag spontant har på denna fråga är 

att antingen förändra bebyggelsens sammansättning så att olika bebyggelsety-

per och storlekar finns att tillgå, vilket medför att den som bor i området och 

som vill hitta sig ett annat boendealternativ skall finna detta i samma stadsdel 

eller att området måste ses över vad gäller skick på boendet och närmiljön.  

Statistik över hela Prästholmen visar att stadsdelen totalt har låg förvärvsin-

komst vid sammanräknad medianinkomst. I Johan Rådbergs BASIS-

undersökning finns ett kriterium om att ju högre andel resursstarka individer 

ett område har, desto större sannolikhet är det att området rankas högt på 

attraktivitetsstegen jämfört med andra områden. Om detta faktum appliceras 

för Prästholmen så betyder det att området rankas lågt i attraktivitetsstegen 

jämfört med andra områden i kommunen.     

Jag har valt att se aktuellt utvecklingsområde som Bodens svar på Miljonpro-

gramsområde. Området uppkom under 70-talet då bostadsbrist rådde i staden 

och flerfamiljshus i likartad utformning placerade efter stadstypen hus i park 

byggdes på platsen. Idag är flertalet av byggnaderna rivna och stora markytor 

står obebyggda. Kanske är det så, att precis som på andra platser där Miljon-

programmet har brett ut sig, att Prästholmen anses ha en lägre status och vara 

mindre attraktiv just på grund av att det är ett Miljonprogramsområde med 

allt vad det innebär? Kanske är det platsens uppkomna rykte som satt stopp 

för den upprustning som faktiskt kan ske och det som bidragit till områdets 

förfall? I mina ögon är det möjligt att skapa en plats med attraktiva boende- 

och vistelsemiljöer och att få människor att återigen välja Prästholmen som 

boende- och vistelsealternativ.  

7.3 ANALYS AV NULÄGET 

De bebyggelsetyper som idag finns att hitta på området hamnar på plats åtta, 

nio och tolv av 14 möjliga placeringar, i den rangordningstabell i vilken be-

byggelsetyperna rankats efter attraktivitetsindex i fallande ordning. Detta visar 

att den nuvarande bebyggelsen i området inte anses ha ett högt attraktions-

värde och det kan i sin tur påverka hur hela området uppfattas. Det faktum 

att det endast finns en typ av bebyggelse samt upplåtelseform i området gör 

att området blir segregerat. Segregerade områden har visat sig vara mindre 

attraktiva och för utvecklingsområdets del tror jag att det är en av de största 

anledningarna till varför området har fått sitt rykte. 

Att den fysiska miljön har betydelse för ett områdes attraktivitet är lätt att 

tänka sig. Framförallt miljön runtomkring det gula skivhuset och de obebygg-

da markerna är i ett sådant skick att området uppfattas nedgånget och i behov 

av upprustning.  

Hela stadsdelen är i dag uppdelad i olika disktrikt vilket gör att området känns 

splittrat. Bristen på målpunkter inom utvecklingsområdet medför att det hel-

ler inte sker några resor/besök till området förutom de som kommer ur de 

nödvändiga aktiviteterna så som att färdas till och från bostaden/arbetet. 
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Bristen på sociala och rekreativa aktiviteter i området hämmar mötesmöjlighe-

terna samt liv och rörelser som uppkommer i och med desamma.  

7.4 UTVECKLINGSFÖRSLAG OCH ANALYS AV 

GESTALTNINGSFÖSLG 

Jag har utifrån de teorier som presenterats i arbetet, vilka beskriver faktorer 

som påverkar ett områdes attraktivitet¸ samt med hjälp av nulägesanalyserna 

tagit fram ett utvecklingsförslag för området. Utvecklingsförslaget skall inte 

ses som ett färdigt material utan är till för att väcka tankar och idéer om hur 

området kan förändras.  

För att området skall bli en plats med attraktiva boende- och vistelsemiljöer, 

så som förhoppningen är, tror jag att det krävs att området exploateras så att 

både bebyggelsen och miljön prioriteras likvärdigt och skapas samtidigt. Ska-

pas bara bebyggelsen utan den fysiska utformningen av närmiljön, tror jag att 

det blir svårt för människor att föreställa sig området som helhet och därmed 

förstå att det faktiskt kommer att bli ett område där det satsas på att skapa 

attraktiva boende- och vistelsemiljöer.    

Det primära som jag tagit fasta på i gestaltningen av området är att bruka 

blandade bebyggelsetyper och funktioner samt olika upplåtelseformer. På så 

sätt är förhoppningen om att ett livfullt och trivsamt område med olika sor-

ters människor, där aktiviteter sker under dygnets vakna timmar kan genere-

ras.  

För att få en mångfald av invånare i stadsdelar krävs att det finns olika bebyg-

gelsetyper och upplåtelseformer, men också att det erbjuds olika bostadsstor-

lekar. Detta är något som tagits fasta vid i utvecklingsförslaget. Bland annat 

skall storleken på radhusen vara möjlig att förändra beroende på efterfrågan, 

genom att möjliggöra för flyttningar av innerväggar.  

De gröna och blå kilarna som går genom området skapar kvaliteter, för såväl 

boende som besökare. Det har visat sig att grönområden behövs för männi-

skornas välbefinnande. För att dessa skall användas och inte bli till öde platser 

krävs dock kvalitet.   

Att utvecklingsförslaget innehåller olika målpunkter medför liv och rörelse i 

området. Detta är i sin tur viktiga faktorer som får området att kännas attrak-

tivt och levande. Det gäller således att också skapa gena stråk till de målpunk-

ter som finns i utvecklingsområdet, exempelvis till badstranden, bostäderna 

och fotbollsplanen. Detta är något som utvecklingsförslaget anses tagit fasta 

vid.   

Vikt har lagts vid att ge idéer till hur det går att skapa ett tryggt och säkert 

område. En av anledningarna till områdets rykte är att det idag uppfattas som 

stökigt och bråkigt. Jag har fått berättat för mig att man gärna inte vistas eller 

går genom området kvälls- och nattetid på grund av rädslan för att bli utsatt 

för våld. Detta är självfallet något som måste motverkas. I utvecklingsförsla-

get föreslås belysta gång- och cykelstråk i direkt närhet till bebyggelsen, vilket 

främjar känslan av trygghet. Känslan av att någon ser en, är viktigt för den 

upplevda tryggheten. Det har visat sig att det är den upplevda tryggheten och 

inte den faktiska tryggheten, som får människor att känna sig trygga i miljön.  
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7.5 HAR UTVECKLINGSFÖRSLAGET UPPNÅTT 

EXAMENSARBETETS MÅL? 

De frågeställningar som jag ställde i början av examensarbetet vilka skulle 

hjälpa mig i processen mot att nå målet för examensarbetet, har varit primära 

genom hela arbetet och svaren på dessa finns således att hitta i detsamma. 

Kortfattat kan jag konstatera att det finns en rad olika faktorer vilka måste tas 

i beaktning för att nå målet med attraktiva boende- och vistelsemiljöer. Att 

tänka på helheten och inte varje del för sig är också en viktig faktor som kon-

staterats vara av betydelse för att kunna uppnå uppsatta mål. Genom gjorda 

analyser kan konstateras att utvecklingsförslaget genererat attraktiva boende- 

och vistelsemiljöer och därmed uppnått målet om höjd status.  

 7.6 FORTSATT ARBETE 

De idéer som presenteras i utvecklingsförslaget visar förhoppningsvis att det 

går att förändra ett områdes rykte och att det går att skapa kvalitativa områ-

den om bara ambitioner och resurser finns att tillgå.    

Förslag till fortsatt arbete med Prästholmen för att möjliggöra områdets ut-

veckling mot ett attraktivt boende- och vistelseområde;  

 Att visa upp idéerna och samtala med kommuninvånarna för att få 

allmänna synpunkter.  

 Att med hjälp av redovisade idéer kring hur Prästholmen kan utveck-

las skapa en mer detaljerat planskiss, skapa ett planprogram och att 

därefter ta fram en ny detaljplan över området.  

7.6 AVSLUTANDE ORD 

Efter genomfört examensarbete är jag övertygad om att det går att förändra 

området och skapa attraktiva boende- och vistelsemiljöer om bara viljan finns!  

 

”Det spelar inte så stor roll att man kan och vet, som att man vill och törs” – Ordspråk 

med okänt ursprung 
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