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ABSTRACT 

There are several aspects which need to be considered while planning a building to achieve 

sustainable environment for people's well-being. One of the significant aspects is social 

sustainability which is largely about promoting everyone regardless of the circumstances. In a 

socially sustainable city, there should be access to meeting places to improve social life. The 

Park Paradiset and the Broparken in Vallastaden were designed to improve socializing between 

people. The parks in this work are examined based on social aspects; interaction and identity. 

In addition, a park should be designed based on different aspects to suit different people. This 

work considers aspects such as recreation/ leisure, cultural identity, accessibility and safety. 

Beyond these aspects, the stormwater management in the parks is also studied. These studies 

were conducted with systematic literature studies, site visits, survey and qualitative interviews. 

A site visit was in Vallastaden, where the authors explored the district and handed out survey 

to the resident. The interview for the Park Paradise was conducted with Ulrika Gunnman from 

White Arkitekter and the interview for the Broparken was conducted with Lina Moström from 

02landskap. The result shows that the architects worked differently to achieve the social 

aspects. It can be concluded that Park Paradiset fulfills the aspects better than the Broparken 

based on survey results, site visits and the interviews. The results further show that the 

stormwater management for the parks consists of open systems. Open systems have even been 

current in the Park Paradiset. The open ditches in the park leads the water in the transverse 

dikes to a longitudinal dike. It can be concluded that the architects utilized stormwater 

management better in Broparken compared to the Park Paradiset, when the architects 

transformed the ordinary ditch into something attractive and gave the park a character.  

  

Keywords: Social sustainability, Stormwater management, Open system, Physical 

accessibility, Psychological accessibility, Social accessibility, identity, security, recreation, 

interplay.  
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SAMMANFATTNING 

Genom att involvera flera aktörer i ett stadsplanerings projekt får fler aktörer sätta sin prägel 

på bostadsområdet. Detta genomfördes vid projektering av Vallastaden i Linköping där 40 

aktörer byggdes en stadsdel med varierande arkitektoniska grepp och innovativa lösningar. 

Vid stadsplaneringen var hållbar utveckling viktig. Den hållbara utvecklingen handlar om 

ekonomiska, ekologiska och sociala dimensioner. Detta arbete studerade den sociala 

hållbarheten i Vallastaden. I Vallastaden byggdes Parken Paradiset och Broparken för att 

möjliggöra möten mellan människor vilket är nödvändigt inom social hållbarhet. Detta arbete 

undersökte parkerna utifrån de sociala aspekterna; samspel och identitet. Utöver de sociala 

aspekterna studerades aspekterna; rekreation/fritid, kulturell identitet, tillgänglighet och 

trygghet. Syftet med undersökningarna var att studera hur väl parkerna uppnår de 

ovannämnda aspekterna baserad på en systematisk litteraturstudie, platsbesök, 

enkätundersökning samt kvalitativa intervjuer. Slutligen studerades dagvattenhanteringen i 

parkerna utifrån de tekniska aspekterna. Enligt Resultatet har arkitekterna arbetat på olika 

sätt för att uppnå de sociala aspekterna. Exempelvis har överblickbarhet, växtlighet, sittplatser 

och diken varit viktigt vid projektering av Broparken. Vidare har belysning, kullarnas böljande 

former, häckraderna och trädplantering varit viktigt i Parken Paradiset. Utifrån 

enkätresultatet, platsbesöket samt intervjuerna kan slutsatsen dras att Parken Paradiset 

uppfyller aspekterna bättre än Broparken.   

I Broparken leds vattnet ytligt i öppna avrinningssystem. Även i Parken Paradiset har öppet 

system varit aktuellt där öppna diken i parken leder vattnet i tvärgående diken fram till ett 

längsgående dike. Dagvattenhanteringen utnyttjas olika i parkerna. I Broparken ger 

dagvattenhantering parkens karaktär medan arkitekterna för Parken Paradiset valt att 

fokusera på annat än dagvattenhanteringen.   

Nyckelord: Öppna system, Vattendrag, Fysisk tillgänglighet, Psykisk tillgänglighet, Social 

tillgänglighet, trygghet, identitet, samspel, säkerhet, rekreation. 
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1 INLEDNING 

I inledningskapitlet kommer arbetets utgångspunkter redovisas utifrån en 

bakgrundsbeskrivning. Vidare redogörs studiens syfte, frågeställning och avgränsning.  

1.1 Bakgrund 

Vid byggnation av en stadsdel är det vanligt att ett fåtal aktörer är inblandade i byggnationen 

och får sätta sin prägel på bostadsområdet. Detta gör att byggnaderna i stadsdelen till slut ser 

likadana ut. Linköpings kommun ville skapa något annat än det traditionella sättet att bygga 

och planera en stadsdel, de ville involvera flera aktörer i projektet. Projektet inleddes med en 

arkitektonisk tävling som gick ut på att ta fram en detaljplan för en stadsdel i Linköping. Ett 

flertal arkitekter deltog i tävlingen och Linköpings kommun utsåg OkiDoki! Arkitekter som 

vinnare år 2012 och stadsdelen fick namnet Vallastaden. 40 aktörer involverades i projektet 

och tillsammans byggdes 1000 bostäder. Tillsammans skapade de en tät, grön och blandad 

stadsdel med en blandning av arkitektoniska grepp och innovativa lösningar. Kvarteret är en 

blandning av villor, radhus, trapphusboenden, generationsboende, bostadsrätter och 

hyresrätter (Vallastaden2017, u.å.). 

 

Idag har hållbar utveckling blivit ett begrepp i stadsplaneringsdebatten där ekonomiska, 

ekologiska och sociala dimensioner tar allt större utrymme. Vid stadsplanering önskas dessa 

tre hållbarhetsaspekterna tillfredsställas. Detta arbete behandlar de sociala 

hållbarhetsaspekterna i Vallastaden. I en social hållbar stad ska det finnas tillgång till bland 

annat mötesplatser i stadsmiljöer för att uppnå ett socialt liv. I Vallastaden byggdes två parker 

vid namn Parken Paradiset och Broparken för möten mellan människor. Parken Paradiset 

projekterades av 02Landskap där huvudansvariga arkitekten var Ulrika Gunnman. Broparken 

projekterades av White Arkitekter där huvudansvariga arkitekten var Linda Moström.  I 

Parken Paradiset finns det utrymme för bland annat spontanaktivitet, dans och parkour. 

Vidare är parken rik på gröna ytor och koloniodlingar. För mindre rörelser byggdes Broparken 

längs Smedstadsbäcken där det finns spångar, hoppstenar och grusgångar (Vallastaden2017, 

u.å.).  

 

I Broparken finns mindre dammar med fördröjningszoner. Vattnet i dammarna kommer från 

öppen vattenhantering i rännstenar som senare leds till Smedstadsbäcken. Även 

dagvattenhanteringen i Parken Paradiset sker med öppna system genom dammar och delvis 

med sluten system.  
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Författarna blev intresserade av projektet eftersom det skiljer sig från det traditionella sättet 

att bygga och planera en stadsdel. Som tidigare nämnts har författarna inte studerat planering 

av sociala aspekter i stadsdelar under studietiden. Eftersom social hållbarhet och mötet mellan 

människor varit en stor del i Vallastaden anser författarna att en studie gällande denna 

stadsdel kommer bidra med mycket lärdomar angående sociala aspekter. Författarna kommer 

undersöka hur arkitekterna projekterat för att uppfylla olika sociala aspekter samt andra 

nödvändiga aspekter i parkerna. Vid Mälardalens högskola har dagvattenhantering studerats, 

dock inte för en hel stadsdel. Därför anses en studie angående dagvattenhantering i 

Vallastaden bidra till ökad förståelse gällande planering av dagvattenhantering i stora 

stadsdelar.  

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att analysera den sociala hållbarheten utifrån valda sociala aspekter i 

Parken Paradiset och Broparken. Det ska undersökas hur väl parkerna uppnår de sociala 

aspekterna samt andra nödvändiga aspekter för en park utifrån arkitekternas arbete, 

platsbesök samt stadsdelsbonas åsikter angående detta. Slutligen kommer 

dagvattenhanteringen i Vallastaden undersökas utifrån de tekniska aspekterna. 

1.3 Frågeställningar 

I detta arbete kommer följande frågeställningar att behandlas: 

 Hur definieras den sociala hållbarheten och vilka är de sociala aspekterna? 

 Hur väl uppfylls de sociala aspekterna i Parken Paradiset och Broparken i Vallastaden? 

 Vilka beståndsdelar är viktiga för en fungerade park och hur väl uppfylls de i Parken 

Paradiset och Broparken? 

 Vad har parkerna för betydelse utifrån de sociala aspekterna i Vallastaden? 

 Hur ser dagvattenhanteringen ut i de två parkerna i Vallastaden utifrån de tekniska 

aspekterna?  
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1.4 Avgränsning 

Social hållbarhet är ett brett begrepp med flertal sociala aspekter. Arbetet kommer inte 

behandla de sociala aspekterna; helhetssyn, variation, samband, inflytande, sammanhållning 

utan endast identitet och samspel. Vidare finns flera aspekter som är nödvändiga för en 

fungerande park, dock studeras inte aspekterna; biologisk mångfald, parkens innehåll såsom 

träd, buskage, gräsytor, plantering, vatten, markutrustning, markbeläggningstyper samt dess 

skötsel utan endast rekreation/fritid, kulturell identitet, tillgänglighet och trygghet. Slutligen 

kommer inte slutna dagvattenhanteringar att studeras närmare i detta arbete eftersom öppen 

dagvattenhantering i stor del var aktuell i Vallastaden. 

2 METOD 

Under följande avsnitt redovisas tillvägagångsättet för arbetet utifrån en systematisk 

litteraturstudie, platsbesök, enkätundersökning samt kvalitativ intervju.  

2.1 Metodval 

2.1.1 Systematisk litteraturstudie 

En litteraturstudie genomfördes för faktasammanställning angående ämnet. En systematisk 

litteraturstudie valdes eftersom en del av frågeställningarna kunde endast besvaras med hjälp 

av litteraturstudie. Den systematiska litteratursökningen genomfördes genom 

databassökning.  Litteratursökningen läggs upp i olika steg vilket författarna använt sig utav. 

I första steget i arbetet utformas problemområdet. Vidare formuleras frågeställningarna 

baserade på problemområdet. Sedan ska litteratur sökas från olika databaser. Vid en sådan 

litteraturstudie är sökstrategin med sökord viktigt för att erhålla relevanta sökresultat. När 

samtliga artiklar valts ska de studeras och analyseras för att sedan ligga till grund för resultatet 

och slutligen diskuteras under diskussionen och sedan dra slutsatser (Salomonsson och 

Lundqvist, 2009). 

Litteraturstudien genomfördes manuellt samt med databassökning. Den manuella sökningen 

genomfördes genom att referenslistor i olika relevanta artiklar från nedanstående databaser, 

studerades för att hitta artiklar inom samma ämne. MDH:s biblioteks hemsida användes för 

att hitta relevanta databaser. Exempel på databaser som användes är; DIVA (Digitala 
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Vetenskapliga Arkivet), Google Scholar, SwePub samt Web of science. Författarna utgick ifrån 

frågeställningarna vid formulering av sökbegreppen.  

 

Begreppet social hållbarhet är ett brett begrepp med en mängd olika innebörder, därför 

avgränsas studien om social hållbarhet med källor från Boverket, Göteborgs Stad samt Jon 

Loits doktorsavhandling från Uppsala Universitet. Deras tolkningar jämförs och relevanta 

sociala aspekter väljs ut för denna studie. Boverket valdes för att det är en myndighet för 

samhällsplanering, byggande och boende. Göteborgs Stad valdes eftersom de behandlar 

sociala aspekter djupgående. Slutligen valdes doktorsavhandlingen eftersom författaren har 

genomfört liknande arbete, dock mer omfattande då författaren studerade social hållbarhet i 

Stockholm.  

2.1.2 Platsbesök 

 

Platsbesöket utfördes 2018-04-29. Syftet med platsbesöket var att få uppfattning av parkerna 

samt för fotografering.  

2.1.3 Kvantitativ enkätstudie 

Vid denna studie användes kvantitativ metod då en enkätundersökning genomfördes för att 

analysera brukarnas åsikter angående Parken Paradiset samt Broparken. Besöksenkät var 

aktuell i denna undersökning, där enkät delades ut i Vallastaden. Detta valdes för att få en hög 

och snabb svarsfrekvens och dessutom får deltagarna möjligheten att diskutera frågan och 

svaren.  

 

Vid förberedelsen av enkätundersökningen diskuterades syftet med undersökningen för att 

därefter utforma enkätfrågorna. Totalt sett genomfördes 12 frågor för varje park och dessutom 

1 gemensam fråga. Frågorna i enkäten var utformade som strukturerat frågeformulär det vill 

säga frågor med bestämda svarsalternativ. Längst ner i enkätformuläret infogades ett 

kommentarsfält där deltagarna fick möjlighet att skriva insiktsfull information. 

Enkätformuläret hittas i bilaga 1.  

 

Vid enkätundersökningen ansågs information angående ålder och eventuella 

funktionsnedsättningar vara viktiga eftersom det ansågs vara relevant för undersökningens 

syfte. Uppgifter angående kön och namn ansågs vara mindre viktiga i enkäten. Deltagarna fick 
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naturligtvis vara anonyma och inte ange deras uppgifter. Vidare utformades enkätfrågorna 

kort och lättbegripligt.  

2.1.4 Kvalitativ intervju 

Kvalitativa intervjuer genomfördes för att studera viktiga aspekter för parkerna samt studera 

syftet bakom dagvattenhanteringen. Det valdes kvalitativa intervjuer med arkitekterna 

eftersom syftet med intervjun var att beskriva, förklara och tolka parkerna och 

dagvattenhanteringen vilket anses vara en kvalitativ intervju. Intervjuformuläret för parkerna 

hittas i bilaga 2 och för dagvattenhantering hittas i bilaga 3. Vid kvalitativ intervju vet 

skribenterna väldigt lite i förväg om frågeställningen vilket ansågs gälla i denna studie (Hedin, 

2011). Intervjuerna genomfördes med två arkitekter vid namn Ulrika Gunnman och Linda 

Moström. Ulrika Gunnman från 02landskap intervjuades angående Parken Paradiset och 

Linda Moström från White Arkitekter intervjuades angående Broparken. Intervjuerna tänktes 

genomföras i form av personliga intervjuer, men efter ett samtal med Linda Moström var detta 

inte möjligt på grund av brist på tid. Trots att personlig intervju kunde genomföras med Ulrika 

Gunnman, valdes mejlintervju som metod för båda intervjuerna.  Anledningen till detta var att 

underlätta analysen och reflektionen över intervjuerna, det vill säga analysen skulle försvåras 

om de inte utfördes på ett och samma sätt.   

 

Semistrukturerad intervju valdes, det vill säga temat för intervjun bestämdes i förhand och 

huvudfrågorna formulerades utifrån dem. Sammanlagt bestod intervjuformuläret av 9 frågor 

baserat frågeställningarna. Eftersom intervjun genomfördes via mejl kunde följdfrågorna inte 

ställas direkt utan när intervjuerna fick svar för huvudfrågorna, skickades ytterligare 

följdfrågor via mejl. Vidare utfördes telefonintervjuer för mindre frågor eftersom det ansågs 

vara tids- och kostnadseffektivt.  

 

2.2 Etiska aspekter på enkätundersökning och 

intervju 

Vid enkätundersökning och intervju är det viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter eftersom 

deltagarna anger personliga uppgifter. Intervjuarna måste försäkra om att deltagarna inte kan 

identifieras och att studien inte leder till någon negativ påverkan på dem. Uppgifter om 

enskilda personer får endast användas för undersökningens ändamål om personerna 

accepterar det. Intervjuarna måste informera deltagarna om sig själva, undersökningens syfte, 

hur resultatet ska behandlas, att det är frivilligt deltagande samt att hen kan avbryta 
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samarbetet när som helst. Vidare ska deltagarna informeras om vem de ska kontakta vid 

eventuella frågor, hur resultatet ska publiceras och användas. Vidare bör intervjuarna erbjuda 

deltagarna att ta del av resultatet i någon form (Hedin, 2011). 

3 LITTERATURSTUDIE 

Under följande avsnitt redovisas innebörden av social hållbarhet, sociala aspekter, parkens 

funktioner/kvalitéer samt dagvattenhantering. 

3.1 Social hållbarhet  

3.1.1  Social hållbarhet och dess betydelse 

Enligt Göteborgs Stad (2016) innefattar Social hållbarhet generationsrättvisa, social rättvisa, 

tillit och medborgerligt deltagande. Vidare ska människor oavsett könsidentitet, etnicitet, 

religion, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ekonomiska förutsättningar ha 

möjligheten att leva i och använda miljöer för att tillfredsställa det vardagliga livet. Med detta 

menar de att det bland annat ska finnas tillgång till service i bostadens närhet samt 

mötesplatser i stadsmiljöer för att uppnå ett socialt liv. Fortsättningsvis anser Göteborgs Stad 

att social hållbarhet handlar om människors problem samt deras problemlösningsförmåga för 

att hantera olika situationer och problem i sociala sammanhang. Det är nödvändigt att kunna 

lösa problem för att livet ska fortgå och därför blir problemlösningskapacitet centralt för 

hållbarheten. Denna kapacitet anses förbättras med ökad tillit bland medborgarna. Detta kan 

utvecklas med mötesplatser där människor träffas och samspelar utan att någon hamnar i 

utanförskap (Göteborgs Stad, 2016). 

 

Människor har olika förutsättningar och behov vilket försvårar granskning av sociala 

konsekvenser och behöver därför både kvalitativa och kvantitativa analyser för att studera 

människans upplevelse i olika miljöer. Människor är unika liksom olika områden som har sina 

egna strukturer och historier. Hållbarhet i en stadsdel undersöks utifrån dess användning 

vilket innebär att stadsdelen ska vara attraktiv för människorna. Attraktion för staden hör 

samman med hållbarheten, om staden inte är attraktiv anses det inte vara hållbart heller. Det 

vill säga människan ska stå i fokus vid utformning av en hållbar stad. Vid en sådan planering 

ska generalisering av människor undvikas eftersom människor är som sagt unika med olika 

behov, kultur och deras prioriteringar varierar. Även om människor är olika så finns det 



14 

 

likheter mellan dem. Exempel på likheter anses vara att människor rör sig ungefär lika fort till 

fots (även om vissa gör det med hjälpmedel). Fortsättningsvis är människor i behov av att sitta 

ner, vila eller vänta på någon. Vidare menar Göteborgs Stad (2016) att människor vill vistas 

där andra människor vilket möjliggörs med attraktiva, välkomnande och omsorgsfulla 

stadsrum. Dock behövs också utrymmen för avskildhet och ro eftersom människor kan vara i 

behov av det trots att de oftast vill vistas bland varandra (Göteborgs Stad, 2016). 

 

Den ovannämnda förklaringen om social hållbarhet håller Boverket (2010) med om. Boverket 

skriver att social hållbarhet handlar om individens välmående, rättigheter samt fysiska och 

psykiska behov, det vill säga individen ska stå i fokus precis som Göteborgs Stad nämner. 

Vidare menar Boverket att stadsplaneringen ska vara tillgänglig för alla typer av 

rörelsemönster. I Boverket anges även viktiga begrepp som integration, trygghet, 

tillgänglighet, mångfald, folkhälsa mm. som är viktig att ta hänsyn till vid planering av social 

hållbarhet (Boverket, 2010). 

 

De viktigaste inslagen för social hållbarhet anser Loit (2014) vara tillgång till service, en trygg 

stadsmiljö och mötesplatser precis som Göteborgs Stad och Boverket nämner. Tillgång till 

service anses vara viktig i en stadsdel eftersom den anses underlätta vardagslivet för de boende. 

Trygghet är också nödvändigt i en stadsdel för att människor ska kunna leva sitt vardagsliv. 

Slutligen anses mötesplatser vara viktiga eftersom de ökar den sociala integrationen då 

människor med olika bakgrund och identiteter möts för att stärka samhörigheten. För att detta 

ska vara möjligt är det viktigt att mötesplatsen är inbjudande, mångsidig, tillåtande och 

tillgänglig för olika individer. Utöver detta anses den sociala målsättningen vara att alla 

människor oavsett kön, ålder, social status eller ursprung ska ha möjligheten att utnyttja 

stadsdelen. Genom att planera för blandat boende anses segregation motverkas och därmed 

uppnås den sociala hållbarheten. Vidare anses det vara viktigt att projektörerna utgår från 

medborgarna och dess behov i en stadsdel vilket stärker det sociala perspektivet i planeringen. 

Därför är det fördelaktigt att projektörerna får ökad kunskap om människors vardagliga behov. 

Planeringen kan även baseras på erfarenheter från människor med olika livsstilar och 

bakgrund. Ett led i sociala hållbarhet anses vara att medborgarna i stadsdelen får möjlighet att 

tycka till om planeringen samt utvecklingen av stadsdelen. Detta kan göras genom sociala 

medier och eller genom föreläsningar där det finns möjlighet till diskussion. Vidare anses 

möten mellan människor utgöra en social hållbar stadsdel och för att samtliga människor med 

olika bakgrund ska känna en plats i stadsdelen, bör stadsdelen ha utbud av olika bostadstyper, 

service och kultur (Loit, 2014). 
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3.1.2 Sociala aspekter inom social hållbarhet 

Boverket (2010) och Göteborgs Stad (2016) redovisar olika sociala aspekter som de anser är 

viktiga inom begreppet social hållbarhet. 

 

Boverket redogör för nedanstående aspekter (Boverket, 2010): 

· Helhetssyn; Individens perspektiv i ett bostadsområde sätts i fokus.  

·    Variation; Uppnå variationer gällande funktioner, boendeformer och gestaltning. 

·    Samband; Sammankoppla olika delar i staden. 

·    Identitet; Skapa förutsättningar för att de bosatta ska få en positiv identifiering med området 

hen bor i vilket därmed skapar en positiv identitet utåt för området. 

·    Inflytande och Samverkan; Samverka med berörda aktörer vid en områdesförnyelse samt 

involvera de bosatta i området. 

  

Göteborgs Stad redogör för nedanstående aspekter (Göteborgs Stad, 2016): 

·       Sammanhållen stad; Göra staden mer sammanhållen genom att stärka samband och 

kopplingar för att motverka segregationen och öka förståelse för varandra. 

·       Samspel; Möten och kontakter mellan människor är nödvändiga. Vidare menas att trygghet 

i en stad kan ökas med samlade stråk samt definierade platser. 

·       Vardagsliv; Utgångspunkt för planeringen ska vara människors vardagliga rutiner och 

aktiviteter. 

·        Identitet; Tillhörigheten som människan känner i ett område är kopplad till områdets 

speciella karaktär. 

  

Detta arbete avgränsas med de sociala aspekterna; samspel och identitet eftersom dessa anses 

relevanta för parkerna. Samband och variation studeras inte eftersom aspekterna anses vara 

komplicerat att studera i ett begränsat område. Vidare studeras inte inflytande och samverkan 

eftersom arbetet anses bli omfattande då bland annat olika aktörer ska kontaktas för 

intervjuer. Sammanhållen stad studeras inte eftersom aspekten handlar om staden i helhet 

viket inte är aktuellt i detta arbete.  

 

Samspel 

Människor har ansvaret att sköta kontakten mellan sig, dock kan planering av stadsmiljön 

skapa förutsättningar för att möten mellan människorna ska fungera bra. Vidare anger 

Göteborgs Stad (2016) att människor är i behov av närkontakt och goda personliga nätverk för 

en bra hälsa och ett bra liv. Samband handlar också om integration vilket betyder att 

människan känner delaktighet i ett samhällsperspektiv. Människor har olika bakgrund och 
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tillhörigheter och det anses vara viktigt för dessa människor att mötas för åsiktsutbyten. På 

detta vis kan fördomar om olika människogrupper övervinnas. Stråk och attraktiva områden 

gynnar möten mellan människor. Göteborg stad redovisar begreppet Gemensam Neutral 

Arena (GNA) som påstås vara viktig för människornas kontakt och möten. Arenan innebär 

platsen där människor är synliga för varandra. Neutral betyder att människorna kan bestämma 

om de vill vara aktiva eller passiva, det vill säga det finns inget krav att ta kontakt med någon, 

dock finns möjligheter till det. Gemensam betyder att människor ska känna delaktighet i 

platsen eller rättigheten att utnyttja platsen. Det sociala livet är även viktig för människors 

trygghet i ett område. Ögonblicket i området anses vara viktig för människors trygghet vilket 

kan fås genom exempelvis fönster omkring platsen (Göteborgs Stad, 2016). 

  

Identitet 

Göteborgs Stad (2016) redovisar två innebörder av identitet, varav den första behandlar vad 

som gör en plats, område eller en stad unik från en annan miljö. Den andra innebörden 

behandlar människors identitet kopplat till platsen och miljön. Människor baserar 

uppfattningen angående en miljös karaktär på tidigare erfarenhet av området och minnen 

därifrån. Detta anses vara en inifrån bild. Människor kan också ha uppfattningar av områden 

som de inte besökt tidigare utan de har generella bilder av platsernas karaktär. Dessa 

uppfattningar baseras oftast på exempelvis medias beskrivningar och myndigheters insatser, 

detta anses vara utifrån bild (Göteborgs Stad, 2016). 

 

Med människors identitet menas människors självbild om vem de är. Människans självbild 

anses ha en relation med plats och miljö, det kan exempelvis vara platsen som personen växt 

upp, arbetar eller bor i. De menar att den generella bilden av området samt den personliga 

uppfattningen om områdets karaktär är betydelsefull för självbilden. Det vill säga människans 

agerande i ett område beror på områdets betydelse för personen (Göteborgs Stad, 2016). 

 

Boverket (2010) menar att identitet innebär dels att höja områdets status i exempelvis media 

och dels att höja boendens självkänsla i socioekonomiska svaga bostadsområden. Vidare 

menar Boverket att de bosatta ska känna stolthet över området de bor i. Precis som Göteborgs 

Stad redovisar, har media stor påverkan på uppfattning av ett bostadsområde. Negativa press 

leder till dåligt rykte och låg status av bostadsområdet vilket kan skapa dålig självkänsla hos 

de bosatta. Vidare anses denna dåliga spiral kunna brytas genom evenemang som 

musikfestivaler, marknader, områdesdagar osv. då bostadsområden blir kända för något annat 

än bråk och sociala problem. Dessa aktiviteter anser Boverket bidra till samhörighet och 

identitet i området (Boverket, 2010). 
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3.2 Parkens funktioner och kvalitéer 

3.2.1 Krav på parker 

Enligt Boverket (2016) innebär park en allmän plats som definieras som ett område med 

naturliga eller odlade växtligheter. Vidare menar Boverket att användningen av en park måste 

redovisas så att allmänheten vet parkens användningsområden. I användningen av en park 

ingår komplement som exempelvis förvaringsmöjligheter till service- och skötselbehov, gång- 

och cykelvägar, plantering, mindre lekplatser, mindre ytor för idrott, scener, kiosker, toaletter 

mm. oavsett om dem regleras i egenskapsbestämmelser eller inte. Egenskapsbestämmelser 

behandlar planområdets utformning i detalj och anger hur området ska ordnas, nyttjas eller 

skyddas (Boverket, 2016). 

 

Användningen av en park samt vad som gör den bra varierar för olika individer. Dock finns det 

olika nödvändiga aspekter som ska behandlas vid parkutformning. Exempel på aspekter är; 

rekreation/fritid, kulturell identitet, tillgänglighet, trygghet, biologisk mångfald, parkens 

innehåll såsom träd, buskage, gräsytor, plantering, vatten, markutrustning, 

markbeläggningstyper samt dess skötsel (Bäckström och Falk, 2008). I detta arbete behandlas 

aspekterna rekreation/fritid, kulturell identitet, tillgänglighet och trygghet att studeras 

eftersom de anses vara kopplade till de valda sociala aspekterna. 

3.2.2 Rekreation och fritid 

I staden är parker en viktig mötesplats som människor besöker för att koppla av och umgås 

med andra människor. Promenader i parken är vanligaste aktiviteten och dess längd kan 

påverkas av parkens utformning och utsmyckning. Skönhetsupplevelsen i parken är viktig för 

personerna som vistas där, men det kan även vara tillfredställande när den betraktas genom 

t.ex. fönster. Olika grupper har olika behov och påverkas olika av en park och det är viktig att 

en park är anpassad för olika åldersgrupper (Bäckström och Falk, 2008). 

 

Parker är oftast lockande för barn. För barn ska utemiljön vara inspirerande och främja deras 

fantasi, kreativitet och motorik.  Yngre barn besöker parken med föräldrarna och använder 

fasta lekplatser. De yngre barnen föredrar att leka fritt vilket anses vara bra för utveckling av 

självständigheten. För att möjliggöra detta behöver lekplatsen vara säker, överblickbar och 

skild från trafik. Vuxna vistas oftast i parker med sina barn och önskar därför ett överblickbart 

område, säkra lekplatser samt skild från trafik. Äldre barn behöver tåliga miljöer såsom 

bollplaner, öppen natur samt vegetation där kurragömmalekar eller trädklättring är möjlig. 
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Det är vanligt att ungdomar vill bli sedda och bekräftade, dock vill de ha ett ställe för egen 

stund. Äldre personer använder parker mycket, med tanke på att de har svårt att röra sig längre 

sträckor önskar de vilsamma parkområden nära bostaden. Äldre personer föredrar lugna 

områden med caféer och kulturella evenemang intresserar de äldre oftast (Bäckström och Falk, 

2008). 

3.2.3 Kulturell identitet 

En park byggs oftast tillsammans med omgivande hus vilket skapar en koppling med den. 

Parkens placering, gestaltning och historia ger parken en egen karaktär vilket ger dem en 

betydelse och identitet som besökarna lägger på minnet. Parken blir en del av människans 

kulturella identitet. (Bäckström och Falk, 2008). 

3.2.4 Tillgänglighet och trygghet 

Parkens tillgänglighet och trygghet kan studeras från olika perspektiv. Tillgängligheten kan 

delas upp i tre delar; psykologisk, social och fysisk tillgänglighet. 

 

Psykologisk tillgänglighet 

Psykologisk tillgänglighet i en park handlar om orienteringen i parken, hur inbjudande parken 

uppfattas samt att olika individer ska känna tillträde in. Beroende på parkens offentliga 

karaktär kommer känslan av tillträde till parken skiljas. Om den exempelvis är under 

kommunal regi och offentlig, har samtliga tillträde till parken (Bäckström och Falk, 2008). 

 

 

Social tillgänglighet 

Social tillgänglighet är kopplad till trygghet och säkerhet. Vilka som vistas i parken är 

avgörande för den sociala tillgängligheten eftersom den avgör om personen känner sig 

välkommen där, om hen har tillåtelse att vistas där eller om hen vistas där med rätt anledning. 

Orsaker till att inte vilja vistas i en park kan vara ungdomsgäng, missbrukare och lösa hundar, 

eftersom personen känner sig otrygg eller inte tillräcklig säker där (Bäckström och Falk, 2008). 

 

Fysisk tillgänglighet 

Fysisk tillgänglighet i en park handlar hur tillgänglighetsanpassat den är. Personer med 

nedsatt rörelseförmåga eller äldre personer med rörelsesvårigheter ska ha möjligheten att 

utnyttja parken. Parkernas nåbarhet kan vara orsaken till att inte vistas i parken. Parkens 
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placering och vägen dit är avgörande för nåbarheten. Barnens besökande i parken kan hindras 

av bilvägar, järnvägar och industriområden. Vidare kan utbudet av sittplatser i parken vara 

avgörande, speciellt för äldre personer som har behov av att sitta efter vissa sträckor 

(Bäckström och Falk, 2008). 

 

Trygghet 

Användandet av en park kan begränsas av tryggheten där. Alternativa vägval, 

överblickbarheten och en jämn belysning kan öka tryggheten. Genom att blanda aktiviteter för 

olika åldersgrupper anses upplevelsen av säkerheten förbättras vilket i sin tur leder till 

besökande vid olika tidpunkter och därmed upplevs parken som tryggare (Bäckström och Falk, 

2008). 

3.3 Dagvattenhantering 

3.3.1 Vad är dagvatten? 

Dagvatten innebär regnvatten och vatten från smält snö/is som leds från tak, fasad, gator, 

parkeringar och andra typer av hårda ytor. Vattnet ska ledas till dagvattenreningsverket för att 

motverka bland annat översvämningar. Detta kan ske genom t.ex. vattendrag och diken 

(Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, u.å.). Dagvatten är rent och oförorenat till grunden, 

dock förorenas det när det rinner genom hårda ytor som samlar på sig orenheter. På grund av 

detta måste dagvattnet renas innan det leds ut i diken eller vattendrag, beroende på hur 

marken används (Uppsala Vatten och Avfall AB, 2016). Naturligtvis strömmar dagvatten in 

genom marken innan det leds ut i t.ex. diken. Dock försvåras detta skede när det byggs mycket 

med hårda ytor då vattnet inte kan tränga in i marken lika mycket och det kan leda till 

översvämningar. Vidare är dagvattenledningarna dimensionerade på så sätt när det blir 

mycket vatten blir ledningarna överbelastade vilket också kan leda till översvämningar. Detta 

kan hanteras genom fördröjning av vattnet med exempelvis dammar för att därefter ledas ut i 

ledningar (Söderberg, 2011). 

 

Klimatförändringar kan också påverka vattenmängden, det resulterar till större mängd vatten 

under en kort tid på grund av mer regn och dessutom smälter snön snabbare på grund av högre 

temperatur (Berggren, 2014). Tidigare var nederbörden ett dilemma där vattnet skulle snabbt 

ledas bort. Dock är det inte samma syn på dagvattnet idag, utan vattnet utnyttjas till staden 

som skapar ett mervärde av stadsmiljön genom att skapa rekreationsområden vid öppna 

system (Cettner, 2012). 
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Förut delade avloppsvatten och dagvatten på en och samma ledning som fördes till 

reningsverket (Miljö och Vatten i Örnsköldsvik, 2017). Detta skapade problem för 

reningsverket då det blev överbelastat och risken för översvämningar ökade vid nederbörd. 

Därefter separerades ledningarna för avlopp och dagvatten. 

 

3.3.2 Lösningar på dagvattenhantering 

Att hantera dagvatten på bästa möjliga sätt med långsiktig planering leds till att främja de 

ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna. Detta sker genom att ta hänsyn till utmaningar 

och möjligheter av dagvattnet vid planeringsskedet. Det handlar om områdets omständigheter, 

hur dagvattnet ska utformas och vilken teknik som ska användas (Linköpings kommun, 

u.å.).  För att detta lättare ska uppnås krävs att olika aktörer bidrar och är med vid planering 

av vattenhantering, som till exempel projektörer, arkitekter, landskapsarkitekter osv (Cettner, 

2012).  

 

För att bebyggelse av stadsdelar ska växa utan hinder krävs goda lösningar för 

dagvattenhanteringen. Detta kan göras genom slutna system som går via ledningar under 

marken eller genom öppna system där naturen nyttjas till fördröjning av vattenledningen i till 

exempelvis dammar (Thornell, 2013). I detta arbete är öppna system aktuella eftersom dessa 

system användes i stor del i Vallastaden och därmed ska det studeras närmare. 

 

Öppet dagvattenhanteringssystem 

Dagvatten hanteras vanligtvis genom att vattnet leds ut till vattendrag eller sjö genom 

dagvattenledningar från byggnader (Tekniska verken i Linköping AB, 2015). Ett vattendrag är 

ett nätverk av bland annat bäckar, åar och älvar som rinner från källan till en större sjö och 

vidare till havet. Det är mängden vatten som rinner per tidsenhet som avgör storleken på ett 

vattendrag, så kallat vattenföring. Vattenföringen bestäms av lutningen på området och hur 

mycket vatten som rinner per kvadratkilometer (Länsstyrelsen Örebro län, u.å.). 

 

Öppna dagvattenhanteringssystem kan både vara naturliga och skapade. De skapade anses 

vara bättre då det blir lättare att kontrollera över reningsprocessen (Vymazal, Brix, Cooper, 

Haberl, Perfler, Laber, 1998). Renande effekten i sjöar och vattendrag beror på fördröjningen 

på vattenmängden i våtmarker där partiklar hinner sedimentera samt att växter tar upp 

partiklar från förorenat vatten. (Tonderski et al., 2002). Förutsättningarna som går att styra 

över är storleken på vattendraget, vilken typ av grund (substrat) som används, vilka typer av 

växter anläggs och hur flödet i vattendraget ska se ut (Vymazal et al., 1998). 
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I Sverige är det vanligt med öppna dagvattenhanteringssystem där våtmarker, dammar och 

naturlig infiltration utnyttjas (Cettner, 2012). Öppna lösningar hanterar dagvatten genom 

öppna system för att beskydda och fördröja ledningen på vattnet in till sjö eller vattendrag. 

Målet är att utnyttja de naturliga resurserna som till exempel infiltration, ytavrinning och 

långsam ledning av vatten genom öppna system. Tack vare fördröjningen av vattnet, minskas 

trycket på ledningsnätet (Vatten och Miljö i Väst AB, u.å.).   

 

3.4     Fakta om aktuell studie 

3.4.1 Vallastaden 

Strategin vid planering av Vallastaden har varit ett samarbete mellan olika intressenter; 

Linköpings kommun, Linköpings universitet, Akademiska huset, OkiDoki! Arkitekter och 

näringsliv. Detta har lett till att projektet genomfördes inom fem år (Vallastaden2017, u.å.). 

Vallastaden ligger i västra Linköping, se figur 1 och en situationsplan över stadsdelen visas i 

figur 2. 

 

Målet med Vallastaden var framförallt att skapa variation i området vilket har gjort stadsdelen 

unik i Sverige. Det är variation gällande plan, storlekar, material, hustyper och prislägen 

(Svensson, Kvint, Hallemar & Caldenby, 2017). Vidare har byggnaderna olika syften, 

exempelvis planerades ett hus estetiskt med inspiration från arkitekten Antoni Gaudí och ett 

annat hus projekterades för att uppnå så gott underhåll som möjligt (Vallastaden2017, 2017). 

OkiDoki arkitekter fick inspiration från gamla städers uppbyggnad. Vidare består Linköping 

av många småhus till följd därav ville arkitekterna inte bryta mot traditionen (Svensson et al., 

2017). 
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Figur 1 Karta över Linköping som visar Vallastadens placering. Källa: Vallastaden 2017. 

 

 

 

Figur 2 Karta över Vallastaden. Källa: Södra Boulevarden. 
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3.4.2 Parken Paradiset 

Parken Paradiset var ursprungligen jordbrukslandskap. Parken ligger i nordöstra Vallastaden, 

se figur 3. Vid projektering av parken utgick arkitekten 02landskap från vattnets rörelse som 

därefter skapade en dalgång. De gamla tegarna har varit till inspiration vid utformningen av 

parken. I parken har det skapats en mängd odlingslotter som delas mellan Vallastadens 

befolkning och andra Linköpingsbor. I mitten av parken går en gångväg som sträcker sig längs 

hela parken. Gångvägen är omringad av diken, sitt- och lekplatser. Utöver dessa finns 

grillplatser, brygga vid dammen och andra stora gräsutrymme (Svensson et al., 2017).  

 

 

Figur 3 Området inom den röda linjen är Parken Paradiset. Källa: Södra Boulevarden. 
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3.4.3 Broparken  

Broparken är placerad utmed Smedstadsbäcken som delar stadsdelen i två delar, se figur 4. De 

branta slänterna användes till sittplatser och det finns fantasifulla planteringar av olika typer 

av växter och träd i parken.  På södra delen finns mjukare slänter med naturligare planteringar. 

Parken har fått sitt namn av dess broar längs vattendraget, som underlättar övergången mellan 

de två delarna i stadsdelen (Svensson et al., 2017). 

 

 

Figur 4 Området inom den röda linjen är Broparken. Källa: Södra Boulevarden. 

 

3.4.4 Dagvattenhanteringen i Vallastaden 

Dagvattnet i stadsdelen sköts lokalt med öppen dagvattenhantering med ett vattendrag som 

kallas för Smedstadsbäcken där höjdsättningen är anpassad efter det. Vattnet leds ytligt på 

öppna avrinningssystem. Längs gatorna finns växter där fördröjningen sker. Vattnet leds från 

gatorna i stadsdelen genom rännstenar direkt till Smedstadsbäcken eller till vattenledningar 

som sen leds till vattendraget, se figur 5–7. Linda Moström från White arkitekter berättar att 

dagvattenhanteringen har liten reningseffekt, då vatten även kommer från andra områden. 

Den reningseffekten sker genom bland annat sedimentering. 
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Enligt Linköpings kommun (u.å.) ska olika typer av utmaningar tas till hänsyn vid utformning 

av dagvattenhantering. Utmaningarna för Vallastaden var variation av vattenmängden vilket 

försvårade styrningen över vattenflödet.  

 

Figur 5 Ränndalarna i gatorna. Tagen av Sokaina Elamidi 

 



26 

 

 

Figur 6 Ränndalarna i gatorna. Tagen av Sokaina Elamidi 

 

 

Figur 7 Ränndalarna i gatorna. Tagen av Sokaina Elamidi 
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4 RESULTAT 

4.1 Enkätundersökningen 

15 personer deltog i enkätundersökningen. 13 personer var mellan 20–30 år och de andra två 

var mellan 31–40 år. Deltagarna var bosatta i lägenheter eller i radhus.  

4.1.1 Parken Paradiset 

Se bilaga 4 för att se resultatet på enkätundersökningen i tabeller. 

 

1. Hur nöjd är du med parken i helhet? 

7 personer är mycket nöjda med parken, 6 personer är ganska nöjda och 2 personer är ganska 

missnöjda. 

 

2.      Hur ofta vistas du i parken? 

1 person besöker parken dagligen. 7 personer besöker den någon gång i veckan. 5 personer 

besöker parken någon gång i månaden och 1 person besöker parken en gång om året. 1 person 

har aldrig besökt parken. 

 

3.      Hur nöjd är du med parkens placering? 

10 personer är ganska nöjda och 5 personer är mycket nöjda. 

 

4.      Känner du dig trygg och säker i parken? 

14 personer känner sig trygga och säkra i parken och 1 person känner det ibland. 

 

5.      Tycker du att det finns aktiviteter för dig i parken? 

8 personer tycker att det finns aktiviteter till viss del, varav 1 person är mellan 31–40 och 

resterande är mellan 20–30 år. 5 personer anser att det inte finns aktiviteter, varav 4 personer 

är 31–40 år och en är mellan 20–30 år. 2 personer mellan 20–30 år anser att det finns 

aktiviteter för dem.  

 

6.      Känner du dig välkommen och får du känslan av tillhörighet när du vistas i parken? 

14 personer känner sig välkommen och får känslan av tillhörighet och 1 person får inte denna 

känsla.   
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7.      Tycker du att parken är inbjudande? 

10 personer anser att parken är inbjudande, 4 personer tycker att den är det till viss del och 1 

person tycker att den inte är det. 

 

 

8.     För vilka personer tycker du att parken passar bäst? 

7 personer anser att det passar mest för barn. 6 personer tycker att det passar bäst för vuxna. 

3 personer anser att det passar bäst för äldre. 2 personer tycker att det passar bäst för 

ungdomar (deltagarna fick möjligheten att svara på fler alternativ i denna fråga). 

 

9.      För vilka personer tycker du att parken passar mindre bra? 

7 personer tycker att det passar mindre bra för ungdomar. 5 personer anser att det passar 

mindre bra för äldre. 1 person tycker att det passar mindre bra för barn. 1 person tycker att det 

passar mindre bra för vuxna (deltagarna fick möjligheten att svara på fler alternativ i denna 

fråga). 

 

10.  Om du har barn, anser du att parken är ett säkert ställe för ditt barn? 

4 personer av deltagarna hade barn och samtliga 4 anser att det är ett säkert ställe för deras 

barn. 

 

11.   Känner du att parken bidragit till ökad kontakt med grannarna? 

9 personer tycker att det inte har bidragit till ökad kontakt med grannarna och 6 personer 

tycker att det bidragit till viss del. 

 

12.  Är du stolt över att bo i en stadsdel med sådan park? 

9 personer är stolta över att bo i en stadsdel med sådan park och 6 personer är till viss del 

stolta. 
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4.1.2 Broparken 

Se bilaga 5 för att se resultatet på enkätundersökningen i tabeller. 

 

1.       Hur nöjd är du med parken i helhet? 

11 personer är ganska nöjda med parken, 3 personer är mycket nöjda och 1 person är ganska 

missnöjd. 

 

2.      Hur ofta vistas du i parken? 

3 personer besöker parken dagligen. 5 personer besöker parken någon gång i veckan. 4 

personer besöker parken någon gång i månaden. 1 person besöker parken någon gång om året. 

2 personer har aldrig besökt parken. 

 

 

3.      Hur nöjd är du med parkens placering? 

9 personer är ganska nöjda, 5 personer är mycket nöjda och 1 person är ganska missnöjd. 

 

4.      Känner du dig trygg och säker i parken? 

14 personer känner sig trygg och säker och 1 person känner det ibland. 

 

5.      Tycker du att det finns aktiviteter för dig i parken? 

9 personer tycker att det finns aktiviteter till viss del varav 2 personer är mellan 31–40 år och 

resterande är mellan 20–30 år. 4 personer i åldersgruppen 20–30 tycker inte att det finns 

aktiviteter för dem i parken. 2 personer mellan 20–30 tycker att det finns aktiviteter för dem i 

parken.  

 

6.      Känner du dig välkommen och får du känslan av tillhörighet när du vistas i parken? 

12 personer känner sig välkomna och får känslan av tillhörighet. 2 personer känner det ibland. 

1 personer känner inte detta. 

 

7.      Tycker du att parken är inbjudande? 

9 personer tycker det. 5 personer tycker det till viss del. 1 person tycker inte det. 

 

 

 

 



30 

 

8.     För vilka personer tycker du att parken passar bäst? 

7 personer tycker att det passar barn. 6 personer tycker att det passar ungdomar bäst. 5 

personer tycker att det passar vuxna. 2 personer tycker att det passar äldre (deltagarna fick 

möjligheten att svara på fler alternativ i denna fråga). 

 

9.      För vilka personer tycker du att parken passar mindre bra? 

8 personer tycker att det passar mindre bra för äldre. 3 personer tycker att det passar mindre 

bra för barn. 3 personer tycker att det passar mindre bra för ungdomar. 1 person tycker att det 

passar mindre bra för vuxna (deltagarna fick möjligheten att svara på fler alternativ i denna 

fråga). 

10.  Om du har barn, anser du att parken är ett säkert ställe för ditt barn? 

2 personer av deltagarna tycker att parken är säkert för deras barn. 1 personer tycker det till 

viss del. 1 tycker att parken inte är säker för barn. 

 

11.   Känner du att parken bidragit till ökad kontakt med grannarna? 

10 personer tycker att det inte bidragit till det. 3 personer anser att det bidragit till viss del. 2 

personer anser att parken bidragit till ökad kontakt.  

 

12.  Är du stolt över att bo i en stadsdel med sådan park? 

10 personer är stolta och 5 personer är stolta till viss del. 

4.1.3 Övriga frågor 

Se bilaga 6 för att se resultatet på enkätundersökningen i tabeller. 

 

1. Vilken park föredrar ni? 

14 personer föredrar Parken Paradiset och 1 person föredrar Broparken. 

4.2 Arkitekternas arbete med de sociala 

aspekterna samt funktioner och kvalitéer i 

parkerna  

Intervju utfördes med Ulrika Gunnman från 02landskap angående Parken Paradiset. Vidare 

utfördes intervju med Linda Moström från White Arkitekter angående Broparken. Svaren från 

intervjun redovisas i nedanstående underrubriker. 
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4.2.1 Parken Paradiset 

Samspel 

Gunnman berättar att det finns möjlighet till möte mellan människor i olika konstellationer, 

som exempelvis dansbanan, grillplatsen, väderskyddet, bryggan och hängsofforna. Vidare 

menar Gunnman att dessa konstellationer underlättar socialisering mellan olika 

åldersgrupper. 

 

Identitet/Kulturell identitet  

Gunnman berättar att Parken Paradiset även kan besökas av andra Linköpingsbor. Vidare 

berättar hon att Parken Paradiset har både gemensamma och privata ytor. De privata ytorna 

är odlingslotter som kan bokas för odling. Med hjälp av häckar och staket har gräns skapats 

mellan de gemensamma ytorna och odlarnas ytor. Gunnman berättar att odlingslotterna bokas 

via en odlarförening. 

Enligt Gunnman skiljer sig Parken Paradiset från en annan park genom kombinationen av 

odlingslotter och ytor för lek och rekreation. Figur 8 visar portiken till Parken Paradiset och 

Gunnman berättar att den gör parken inbjudande då parken får en tydlig och välkomnande 

ingång. Under intervjun berättar arkitekten att parken får en karaktär med hjälp av 

kombinationen av kullarnas böljande former, strikta häckraderna och trädplanteringarna, se 

figur 9.  Dessa element ger parken en tydlig rumslighet.  

Det finns flera platser att vistas i parken vilket anses vara bra för personer som önskar 

avskildhet. Med hjälp av kullarna i parken skapas flera rum som personer kan vistas i för 

avskildhet.  
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Figur 8 Portik till Parken Paradiset. Tagen av Sokaina Elamidi                           

 

 

 

Figur 9 Kulle i Parken Paradiset. Tagen av Sokaina Elamidi 
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Rekreation och fritid 

Gunnman berättar att syftet med parken var att skapa en mötesplats för de bosatta samt övriga 

Linköpingsbor. Vidare berättar arkitekten att utgångspunkterna för parken var odling, lek och 

rekreation, se figur 10–12.  

 

Figur 10 Dansbanan i Parken Paradiset. Tagen av Sokaina Elamidi 
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Figur 11 Odlingslotter i Parken Paradiset. Tagen av Sokaina Elamidi 

 

 

Figur 12  Lekplats i Parken Paradiset. Tagen av Sokaina Elamidi 
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Tillgänglighet och Trygghet 

Gunnman berättar att slänterna vid dammarna är flacka för att öka säkerheten och minimera 

olycksrisker. Vidare berättar hon att lekutrustningarna är godkända utifrån säkerhetskravet. 

För att skapa trygghet i parken berättar Gunnman att belysningen var viktig, speciellt under 

de mörka årstiderna. 

Gunnman meddelar att tillgänglighetsfrågan har varit med under hela planeringens gång. 

Gångsystemen och de gemensamma ytorna i parken är tillgänglighetsanpassade enligt 

Gunnman. Vidare berättar hon att odlingslotterna är anpassade för rullstolsburna personer.  

 

4.2.2 Broparken 

Samspel 

Moström berättar att syftet med Broparken var att skapa en plats för möten mellan människor. 

Vidare berättar Moström att Broparken är nerven till Vallastaden då den binder stadsdelen.  

 

Identitet/Kulturell identitet  

Moström berättar att de lyckades att omvandla ett tråkigt dike till en park vilket gör parken 

unik. Vidare berättar arkitekten att växtligheten, räcken runt bryggorna, sittplatserna och 

belysningen gjort parken attraktiv och lockande. 

I parken är höga träd planterade vilket anses fungera bra för personer som önskar avskildhet. 

Vidare berättar Moström att parken har olika sektioner där besökarna kan välja plats att vistas 

i. 

 

Rekreation och fritid 

Moström berättar att Broparken har sina naturliga aktiviteter, t.ex. att kasta sten i vattendraget 

eller att hoppa mellan de hårda ytorna på gräsytorna. Dessutom finns flera bryggor och 

sittplatser i parken, se figur 13. Vidare berättar arkitekten att det finns äppelträd och 

körsbärsträd som går att plocka.  

 

Tillgänglighet och Trygghet 

Slänterna vid diket är flacka för att öka säkerheten. Moström menar att säkerheten i Broparken 

skulle kunna ökas ytterligare med räcken omkring vattendraget, dock skulle känslan av parken 

försummas menar hon. Dock finns livbojar på plats om en olycka skulle inträffa. 
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Moström berättar att parken är en öppen plats med bostäder omkring och detta anser 

arkitekten skapa trygghet för en person som vistas i parken. 

 

Moström menar att parken är anpassad för personer med funktionsnedsättningar eller med 

nedsatt rörelseförmåga. Dock berättar arkitekten att det finns gränser då en rullstolsburen 

person exempelvis inte kan vistas så nära vattendraget och känna på vattnet. 

 

 

 

Figur 13 Bild tagen från en loftgång över Broparken. Tagen av Sokaina Elamidi 
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4.3 Dagvattenhanteringen i parkerna i 

Vallastaden  

4.3.1 Broparken 

Smedsstadsbäcken leds i Broparken, där dagvattenhanteringen sker. I figur 14 kan ses att 

parken är anlagd i de stora slänterna intill vattendraget som är flacka, detta är till för att 

fördröja ledningen av vattnet i parken. I parken finns flera ränndalar som leder vattnet från 

stadsdelen, men även från parken.  

 

Figur 14 Flacka slänter i Broparken. Tagen av Sokaina Elamidi 
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4.3.2 Parken Paradiset 

Arkitekten från 02landskap berättar att det har strävats att ha ett öppet system i första hand. 

Öppna diken leder vattnet i tvärgående diken fram till ett längsgående dike som i öster kopplar 

till en damm och i väster kopplar på ett befintligt VA-system, se figur 15. 

Dikena har en överkapacitet jämfört med vad ett nedgrävt dike skulle gett. Det vill säga att de 

kan ta större vattenmängder vid till exempel skyfall, förutsatt att de underhålls och grävs ur 

vid behov.  

 

Figur 15 Illustrationsbild över Parken Paradiset. Ritad av 02landskap. Återgiven med tillstånd via 
personlig kommunikation med Ulrika Gunnman.  
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5 DISKUSSION & SLUTSATSER 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Systematisk litteraturstudie 

En systematisk litteraturstudie valdes för att det ansågs vara lämpligt för sammanställning av 

fakta.  Alternativ sökstrategi vid detta arbete är användning av andra databaser och sökord. I 

detta arbete kombinerades svenska och engelska databaser och sökord för att öka 

sökresultaten. Svenska databaser och sökord användes vid sökning om Vallastaden eftersom 

det är en svensk stadsdel och personer utomlands har möjligtvis inte hunnit studera området 

då den nyligen slutförts. Vid sökning angående sociala aspekter och dagvattenhantering 

användes båda svenska och engelska databaser och sökord eftersom dessa ämnen är aktuella 

internationellt också. Sökorden valdes för att uppfylla studiens syfte och var inriktade emot att 

ge studien en övergripande bild av den aktuella undersökningen.  

5.1.2 Platsbesök  

Som tidigare nämnt under metodkapitlet genomfördes platsbesöket i slutet av april. Det var 

en molnig och regnig dag vilket möjligtvis kan ha påverkat författarnas upplevelse och känsla 

i parkerna. Denna reflektion baseras på tidigare erfarenheter från besök i parker. Det 

observerades få besökare i parkerna vilket kan ha olika orsaker, exempelvis på grund av vädret 

eller tidpunkten som platsbesöket ägde rum. För att dra trovärdiga och rättvisa reflektioner 

och slutsatser angående parkerna behöver platsbesöket upprepas, helst under olika tider på 

året men även olika tidpunkter. På grund av begränsad tid för detta arbetet var återkommande 

platsbesök inte aktuell.  

5.1.3 Kvantitativ enkätstudie  

Analysen och slutsatsdragningen av enkätundersökningen var okomplicerad vilket anses bero 

på det strukturerade enkätformuläret. Dock kan strukturerad enkätformulär resultera i 

outvecklade enkätsvar då bestämda svar var aktuella. Denna risk minimerades genom att 

kommentarsfält infogades i enkätformulärets slutsida där deltagarna kunde kommentera 

övriga tankar.  

 Vid enkätundersökningen svarade deltagarna på enkätfrågorna utan diskussion med 

intervjuarna vilket är fördelaktigt då intervjuarnas ansiktsuttryck, miner eller tankar inte 
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påverkade svaren. Alternativ undersökningsstrategi är postenkät där frågeformuläret antigen 

skickas digitalt via mejl eller manuellt via post. Vid postenkäten har deltagaren möjlighet att 

besluta när hen vill besvara enkätformuläret jämfört med besöksenkät. Detta anses vara 

fördelaktigt då deltagaren inte behöver avstå från sitt arbete utan kan besvara nyanserat 

senare. Dock uteslöt författarna postenkät för detta arbete eftersom skribenterna saknade 

kontaktinformation om stadsdelsborna.   

5.1.4 Kvalitativ intervju 

Som tidigare nämnt under metodkapitlet genomfördes mejlintervju. Identifierad nackdel med 

mejlintervju är att ställandet av följdfrågor inte var möjligt vilket kan resulterar i onyanserad 

intervju, detta är författarna medvetna om. Dock minimerades denna risk genom att 

följdfrågor skickades till arkitekterna efter att de svarat på huvudfrågorna. Risken med detta 

kan vara att arkitekterna inte minns anledningen till tidigare angivet svar. Trots dessa 

nackdelar med mejlintervju påstår skribenterna att fördelen med vald intervjumetod 

överväger. Exempelvis anses mejlintervju resultera i utförliga svar eftersom arkitekterna får 

ett antal dagar på sig för svarandet, i detta arbete fick intervjuarna 1 vecka på sig.  

Eftersom att arkitekterna och intervjuarna inte möttes kan parterna inte observera varandras 

kroppsspråk. Fördelen med detta är att svaren inte påverkas av intervjuarnas kroppsspråk eller 

känslouttryck. Ytterligare fördel med detta är att parterna inte bestämmer varandras 

egenskaper utifrån varandras utseende, klädstil, ålder och kön vilket resulterar i en neutral 

intervju. 
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5.1 Resultatdiskussion 

Under följande avsnitt redovisas diskussion angående enkätresultatet, parkernas betydelse för 

den sociala hållbarheten och hur väl parkerna uppfyllt aspekterna; Samspel, identitet/kulturell 

identitet, rekreation, tillgänglighet samt trygghet. Slutligen kommer dagvattenhanteringen i 

parkerna att diskuteras.  

5.1.1 Reflektion över enkätresultatet 

Vid enkätundersökningen planerades 20–25 enkätsvar, dock gick undersökningen inte som 

förväntat och istället blev det 15 enkätsvar. Författarna påstår att denna svarsfrekvens beror 

på att undersökningen genomfördes tätt på stadsdelens invigning vilket leder till att stadsdelen 

inte är helt bosatt. Vallastaden2017 anger att stadsdelen är en blandning av villor, radhus och 

lägenheter vilket observerades under platsbesöket. Dock uppmärksammades att majoriteten 

av bostadstyperna var lägenheter vilket resulterade i att majoriteten av deltagarna för 

enkätundersökningen var bosatta i lägenheter. Dock hade lägenheterna låsta portuppgångar 

vilket försvårade enkätutdelningen. Detta kan vara ytterligare orsak till den oönskade 

svarsfrekvensen.  

Författarna valde att ha med åldersinformation i enkätformuläret för att reflektera över 

parkernas anpassning för olika åldersgrupper. Dock var majoriteten av deltagarna mellan 20 

och 30 år och ett fåtal personer var mellan 31 och 40 år. Som sagt baserar vår 

enkätundersökning mestadels på lägenhetsbona och under platsbesöket uppmärksammades 

att majoriteten av lägenhetsbona var mellan 20–30 år. Överlag observerades få äldre personer 

i stadsdelen vilket kan bero på olika anledningar.  Precis som Vallastaden2017 (u.å.) nämner 

var tanken men stadsdelen variation gällande plan, storlekar, material och hustyper som villor, 

trapphusboende, generationsboenden, bostadsrätter och hyresrätter. Denna blandning skapar 

möten mellan människor med olika bakgrund, identitet samt åldersgrupper. Enligt Bäckström 

och Falk (2008) föredrar äldre människor lugna områden vilket påstås inte vara aktuellt i 

stadsdelen på grund av att ingen äldre deltog i enkäterna som tidigare nämnt.  

5.1.2 Parkernas betydelse för den sociala hållbarheten 

Enligt Loit (2014) och Göteborgs Stad (2016) är mötesplatser nödvändiga för att uppnå en 

social hållbar stadsdel. De menar att mötesplatserna ökar den sociala integrationen där möten 

mellan människor med olika bakgrund och identitet möjliggörs. Resultatet visar att 

arkitekterna hade samma tankesätt gällande mötesplatser. Moström berättade att syftet med 

Broparken var att skapa en plats där människor kan mötas. Även Gunnman berättade att 

tanken med Parken Paradiset var en välkomnande mötesplats. Enkätresultatet visar att 
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majoriteten av deltagarna känner sig välkommen och får känslan av tillhörighet i parkerna, 

dock finns ett fåtal personer som känner det ibland eller inte alls. Detta kan bero på att 

personer är olika och har olika faktorer som påverkar deras känsla av välkommenhet och 

tillhörighet. Det anses vara svårt att involvera samtliga faktorer vid projektering av ett område 

utan generalisering av individer måste göras.  

I enkätformuläret ställdes frågan om boendena anser att parkerna bidragit till ökad kontakt 

med grannarna. Majoriteten av deltagarna anser att Broparken inte tillför detta medan 

majoriteten av deltagarna anser att Parken Paradiset bidragit till detta. Enligt enkätresultatet 

har arkitekterna för Broparken inte uppnått målet med parken medan arkitekterna för Parken 

Paradiset åstadkommit det. Anledning till differensen mellan parkerna kan vara flera. Parken 

Paradiset har högre utbud av aktiviteter jämfört med Broparken vilket möjligtvis är orsaken. 

Gunnman berättade att människor kan mötas på olika platser i Parken Paradiset, exempelvis 

finns odlingslotter, olika konstellationer som till exempel dansbana, grillplatsen, 

väderskyddet, bryggan och hängsofforna. Odlingslotterna anses öka kontakten mellan 

besökarna då personer som vistas i odlingslotterna har odling som en gemensam hobby vilket 

de kan utgå ifrån vid kommunikationen. Däremot är odlingslotterna avskilda från de 

gemensamma ytorna i parken. Odlingarna omges med häckar och staket, dock observerades 

under platsbesöket att detta inte hindrar kontakten med odlarna.  Vidare menar Gunnman att 

odlingslotterna kan bokas av andra Linköpingsbor också. På så sätt möjliggörs kontakten med 

personer utanför stadsdelen vilket är fördelaktig.  

Till skillnad från Parken Paradiset erbjuder Broparken mindre aktiviteter. Efter platsbesöket 

anser författarna att Broparken passar utmärkt för avkoppling vilket arkitekten också uppgav. 

Naturligtvis möts människor i Broparken, dock anses socialiseringen vara svårare i Broparken 

jämfört med i Parken Paradiset eftersom kommunikationen underlättas när personerna har 

något att utgå ifrån vid konversationen.  

5.1.3 Trygghet och säkerhet i parkerna  

Precis som Boverket (2010), Göteborgs Stad (2016), Bäckström och Falk (2008) nämner är 

trygghet och säkerhet viktiga aspekter inom social hållbarhet då antalet besökare ökar då 

området är säkert och tryggt. Enkätresultatet påvisar att 14 personer får känslan av trygghet 

och säkerhet i Broparken och 1 person känner otrygghet ibland. Göteborgs Stad (2016), 

Bäckström och Falk (2008) nämner att överblickbarhet är viktig för tryggheten. Moström 

berättar att tryggheten i Broparken ökar med hjälp av fönsterna från omkringliggande 

bostäder som vetter in mot parken. Dock visar enkätresultatet att överblickbarheten från 

bostäderna inte garanterar trygghet i parken då 1 person kände otrygghet ibland. Som det 

nämndes tidigare har personer olika faktorer som får dem att känna trygghet och vid planering 
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av ett område i en stor stadsdel är det viktigt att generalisera. Däremot saknar Parken Paradiset 

överblickbarhet från bostäder då parken är placerad i stadsdelens kant. Bäckström och Falk 

(2008) angav att trygghet i en park kan ökas genom jämn belysning. Gunnman berättade att 

belysning varit en viktig del vid projekteringen, speciellt under dem mörka perioderna av året 

för att öka tryggheten.  

Intervjun med Gunnman och Moström bidrog till ökad förståelse för deras arbete angående 

säkerheten i parkerna. Moström berättade att slänterna vid diket gjorts flacka för att underlätta 

för en person som råkat ramla att ta sig upp vilket bidrar till ökad säkerhet enligt arkitekten. 

Precis som Moström nämnde kan säkerheten i Broparken ökas ytterligare genom montering 

av räcken omkring vattendraget. Dock anser Moström att parkens karaktär försummas vilket 

författarna håller med om. Tanken med Broparken är att sitta framför vattendraget för att 

betrakta den och slappa av och detta anses förstöras om vattendraget täcks med räcken. Det 

anses skapa en instängd känsla.  

Gunnman anser att Parken Paradiset är ett säkert ställe då de har arbetat med säkerheten på 

olika sätt. Exempelvis nämner hon att slänterna vid dammarna är flacka för att minimera 

olycksriskerna. Vidare meddelar hon att lekutrustningen har uppnått säkerhetskrav. Precis 

som Bäckström och Falk (2008) nämner, besöks parker mestadels av småbarnsfamiljer därför 

prioriteras säkerheten av lekutrustning för dem. Fyra småbarnsföräldrar deltog vid 

enkätundersökningen och samtliga påstod att Parken Paradiset är ett säkert ställe för deras 

barn. Enligt enkätresultatet har arkitekterna uppnått arbetet angående säkerheten för barn i 

Parken Paradiset. Enligt enkätresultatet har arkitekterna uppnått målet med tryggheten i stor 

utsträckning då de samtliga deltagarna kände trygghet förutom en person. 

5.1.4 Rekreation och fritid i parkerna  

Bäckström och Falk (2008) nämnde att en park ska anpassas för barn, ungdomar, vuxna och 

äldre. Vidare nämner de att yngre barn önskar att leka fritt och för att möjliggöra detta behöver 

parken vara säker, överblickbar och skild från trafik. Under platsbesöket observerades att 

Parken Paradiset är väldigt stor och har stor yta för fri lek vilket anses vara fördelaktigt. 

Gunnman berättade att utgångspunkten vid parkens utformning var bland annat lek vilket 

också uppmärksammades under platsbesöket också då det fanns flertal lekutrustningar.  

Portiken som Parken Paradiset har anses vara fördelaktigt då den avskiljer den intilliggande 

trafiken vilket småbarnsföräldrar önskar enligt Bäckström och Falk. Bäckström och Falk 

(2008) redovisade att även äldre barn föredrar tåliga miljöer såsom bollplan, öppen natur samt 

vegetation där kurragömmalekar eller trädklättring är möjlig. Enligt platsbesöket är dessa 

aktiviteter möjliga i Parken Paradiset och även de fasta lekplatserna fungerar för äldre barn. 
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Med tanke på dessa anses Parken Paradiset vara anpassat för yngre och äldre barn. Vid 

enkätundersökningen deltog inga barn och därför är reflektion av barnens åsikter inte möjlig. 

Dock visar enkätresultatet att majoriteten av deltagarna anser att Parken Paradiset är anpassat 

för barn.  

Moström redovisade exempel på aktiviteter i Broparken, nämligen att kasta sten på 

vattendraget eller hoppa mellan de hårda ytorna på gräsytorna. Dessa aktiviteter anses fungera 

för äldre barn, dock inte för yngre barn som inte lärt sig gå. Vidare nämner Moström att det 

finns äppelträd och körsbärsträd som familjer med barn kan sysselsätta sig med. Som sagt 

önskar barn fria och stora ytor för lek, dock uppmärksammades inget utrymme för sådan 

aktivitet under platsbesöket. Däremot uppfylls överblickbarheten i parken eftersom att parken 

är omringad av bostäder och längs parken finns gångstråkar där personer promenerar.  

Enligt Bäckström och Falk önskar ungdomar ett ställe att kunna bli sedda och hörda men 

ibland är de i behov av egen stund. Med tanke på att Parken Paradiset har stora öppna ytor 

med olika fasta aktiviteter som passar olika åldersgrupper kommer ungdomar som är i behov 

av att bli sedda och hörda att bli nöjda. Gunnman berättade att det finns kullar i parken som 

skapar flera rum vilket underlättar hittandet av platser för avskildhet. Detta kunde även 

observeras vid platsbesöket. Även Broparken anses fungera bra för ungdomar då parken kan 

användas för båda avkopplingar och för att bli sedd och hörd eftersom det är öppet område 

med flertal sittplatser. Vid Broparken finns det däremot gångstråkar längs parken och kan 

därför störa personer som önskar avskildhet. Inga ungdomar deltog vid enkätundersökningen 

vilket försvårar reflektionen om ungdomarnas åsikter om parkerna.  

Bäckström och Falk (2008) nämner att parker är populära bland äldre personer. De föredrar 

vilsamma parkområdet med sittplatser samt en park nära bostaden. Vidare föredrar de lugna 

områden. Under platsbesöket observerades att utbudet av sittplatser var större i Broparken än 

i Parken Paradiset. Anledningen till detta anses vara syftet med parkerna. Vallastaden2017 

(2017) anger att syftet med Broparken var avkoppling medan huvudsakliga syftet med Parken 

Paradiset var lek och rekreationer. På grund av aktivitetsmöjligheterna i Parken Paradiset kan 

risken för oljud ökas jämfört med Broparken. Enligt Bäckström och Falk (2008) önskar som 

sagt äldre personer lugna områden, därför anser författarna att Broparken skulle kunna vara 

omtyckt bland äldre personer. I Parken Paradiset finns det aktiviteter för äldre personer också, 

exempelvis dansbana och odlingslotter där personer i olika åldersgrupper kan sysselsätta sig 

med. Även enkätresultatet visar att det är fler deltagare som anser att Parken Paradiset är 

anpassad för äldre personer än Broparken.  
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5.1.5 Identitet/kulturell identitet i parkerna 

Göteborgs Stad (2016), Bäckström och Falk (2008) nämner att stolthet är viktig för aspekten 

identitet. Vid enkätundersökningen ställdes frågan om stadsdelbona känner stolthet över 

parkerna. Majoriteten av deltagarna är stolta över att bo i en stadsdel med parkerna. Dock är 

det 6 personer som till viss del är stolt över Parken Paradiset och 5 personer som till viss del är 

stolt över Broparken. Precis som Göteborgs Stad, Bäckström och Falk nämner hör stolthet ihop 

med identitet där identiteten i sin tur påverkas av placering, gestaltning och historia. De menar 

att detta ger parken en karaktär vilket skapar en betydelse och identitet som besökare lägger i 

minnet. Vid enkätundersökningen ställdes ingen fråga angående gestaltning och historia, 

därför försvåras reflektionen av dessa men däremot ställdes en fråga angående parkens 

placering. Enkätresultatet visar att nästan samtliga deltagarna är nöjda med parkernas 

placering. Detta kan möjligtvis bero på nåbarheten eller överblickbarheten. Gunnman 

berättade att Parken Paradiset har egen karaktär genom kombinationen av kullarnas böljande 

former, de strikta häckraderna samt trädplanteringarna. Dessa element ger en tydlig 

rumslighet i parken anser Gunnman.  

5.1.6 Tillgänglighet i parkerna  

Bäckström och Falk (2008) nämner att psykologisk tillgänglighet är en viktig faktor för en 

park. Vidare anger de att psykologisk tillgänglighet handlar bland annat om hur inbjudande 

parken upplevs. Hur inbjudande parken är anses påverka den sociala hållbarheten också 

eftersom den är avgörande för antalet besökare i parkerna. Under intervjun berättade 

Gunnman att de har gjort Parken Paradiset inbjudande genom tydliga portiker. Moström 

berättar att Broparken gjorts inbjudande genom växligheten samt utformningen av räcken 

runt bryggorna, sittplatserna och belysningen. Enkätresultatet visar att majoriteten av 

deltagarna anser att parkerna är inbjudande. Utöver detta handlar psykologisk tillgänglighet 

även om hur lätt orienteringen i parken är. Ingen fråga angående orientering ställdes vid 

enkätundersökningen och intervjun, därför kan detta inte reflekteras. Dock anser författarna 

att arkitekterna lyckats med arbetet om orientering baserat på platsbesöket då orienteringen 

var tydliga och kunde ske utan svårigheter i båda parkerna.  

Bäckström och Falk (2008) nämner att den fysiska tillgängligheten också är viktig för en park 

vilket handlar om parkens tillgänglighetsanpassning. I enkätformuläret kunde deltagarna 

skriva eventuella funktionsnedsättningar för att möjliggöra reflektionen kring detta, dock hade 

ingen av deltagarna funktionsnedsättning. Under intervjun ställdes en fråga till arkitekterna 

om hur de arbetade för den fysiska tillgängligheten. Gunnman berättade att gångsystem och 

gemensamma ytor i Parken Paradiset är tillgänglighetsanpassade. Vidare säger hon att 

odlingslotterna är tillgänglighetsanpassad för rullstolsburna. Utifrån platsbesöket ansågs 
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parken vara tillgänglig i helhet, dock kan kullarna i olika höjder anses vara problematisk för en 

rullstolsburen person. Även Moström berättande att Broparken är tillgänglighetsanpassat. 

Dock anger hon att rullstolsburen person inte kan vistas nära vattendraget och känna på 

vattnet, men det går att vistas i övriga områden i parken. Under platsbesöket observerades att 

det inte finns utrymme för en rullstolsburen person vid vattendraget då det inte fanns någon 

ramp ner dit.  

5.1.7 Varför föredrar deltagarna Parken Paradiset? 

I slutet av enkätformuläret ställdes en fråga om vilken park som deltagarna föredrar. Samtliga 

deltagare förutom en person föredrar Parken Paradiset. Detta resultat visar att Parken 

Paradiset är favoriten hos stadsdelsbona. Anledningen till detta kan vara flera. Baserat på 

tidigare diskussion har Parken Paradiset större utbud av aktiviteter som passar olika åldrar 

vilket anses vara fördelaktigt och omtyckt av stadsdelsbona.  

5.1.8 Dagvattenhantering i parkerna  

Cettner (2012) anger att flera aktörer deltog vid utformning av dagvattenhanteringen i 

Vallastaden för att skapa hållbar dagvattenhantering. Författarna anser att arkitekter och VA-

projektörer kompletterar varandras kompetenser och skapar en välgenomtänkt lösning när de 

samarbetar. Förutom detta kan detta leda till att risken för förseningar minskas. Dock kan det 

skapa otydligheter och missförstånd vid kommunikationen mellan aktörerna.  

Enligt Tonderski, Landin och Oscarsson (2002) ska slänterna vara släta för att fördröja 

vattenledningen. Detta uppfylls i Broparken då slänterna är flacka intill vattendraget i 

Broparken.  Vidare skapar ränndalarna i Broparken båda tekniska och estetiska funktioner. 

Ränndalarna leder vattnet på ett effektivt sätt och dessutom skapas en detalj i parken med de 

grova stenarna. Om Broparken inte hade funnits hade området utnyttjats för bara 

dagvattenhantering och inget annat, detta skulle leda till ett tråkigt område som är mitt i 

stadsdelen. Författaren anser att dagvatten inte behöver vara ett problem utan det kan 

utnyttjas för stadsdelens mervärde och skapa flera funktioner istället för en, precis som 

projektörerna i Vallastaden genomfört. Men nackdelen är att det krävs mer underhåll då 

vattnet leder med sig skärp, smuts och lera. Vid platsbesöket observerades fuktig luft och 

insekter vid exempelvis vattendraget i Broparken vilket författarna anser bero på det öppna 

systemet. Detta upplevdes obehagligt och störande.  

Moström berättade att systemet inte bidrog till stor reningseffekt. Orsaken till detta studerades 

inte, dock anser författarna att det kan bero på vad det är för typer av växter i vattendraget, 

som kan ta upp mindre partiklar från dagvattnet. Det kan även bero på hur ledningen på 
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vattnet leds, det vill säga partiklarna kanske inte hinner sedimentera om vattnet leds vid hög 

hastighet. Den lilla reningseffekten kan även bero på att stadsdelen är tätbebyggd och då 

hinner inte partiklar och annan smuts i vattnet att lagras i slänterna eller i ränndalarna.  

De öppna systemen i parkerna anses vara tilltalande för parkbesökarna men dessutom skapas 

en större utrymme i kulverten där bland annat avloppsledningar går. Ledningar skulle kräva 

större utrymme i kulverten om slutet system användes istället.  

 

5.2 Slutsatser 

Syftet med arbetet har varit att analysera sociala hållbarheten i Parken Paradiset och 

Broparken utifrån de valda sociala aspekterna. Vidare var syftet att studera hur väl Parken 

Paradiset och Broparken uppnår aspekterna utifrån en systematisk litteraturstudie, 

platsbesök, enkätundersökning samt kvalitativa intervjuer. I arbetet har även 

dagvattenhanteringen i parkerna undersökts utifrån de tekniska aspekterna. Slutsatserna som 

drogs från undersökningen är enligt nedan: 

 För samspel och social tillgänglighet har arkitekterna för Broparken arbetat med 

överblickbarhet, flacka slänter vid diket samt livbojar. Vidare har arkitekterna för 

Parken Paradiset arbetat med belysning, flacka slänter vid dammarna samt säkra 

lekutrustning. Enligt enkätresultatet och platsbesöket kan slutsatsen dras att 

arkitekterna uppnått arbetet för de ovannämnda aspekterna.  

 

 Angående identitet och kulturell identitet har arkitekterna arbetat med kullarnas 

böljande former, häckrader och trädplantering för att ge Parken Paradiset en karaktär. 

Det som gör Broparken unik från andra parken är att den uppfyller flera funktioner, 

som dagvattenhantering, mötesplats och övergång med broarna mellan delarna i 

Vallastaden. Enligt enkätresultatet är majoriteten av deltagarna stolta över att bo i en 

stadsdel med parkerna vilket innebär att arkitekterna uppnått deras mål angående 

dessa aspekter.  

 

 Angående rekreation/fritid har Parken Paradiset större utbud av aktiviteter för olika 

åldersgrupper än i Broparken. Enligt enkätresultatet och platsbesöket kan slutsatsen 

dras att Parken Paradiset uppnår aspekten rekreation bättre än Broparken.  
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 För aspekten psykologisk tillgänglighet har Parken Paradiset en inbjudande ingång 

med portiken och Broparken är inbjudande med vattendraget, sittplatser samt 

växtligheten. Majoriteten av deltagarna anser att Broparken är inbjudande, därför kan 

slutsatsen dras att arkitekterna uppnått arbetet om denna aspekt.  

 

 Parken Paradiset är fysiskt tillgänglighetsanpassad, dock kan kullarna vara 

problematiskt. Broparken är också fysiskt tillgänglighetsanpassad, dock kan en 

rullstolsburen person inte vistas överallt i parken. Vid enkätundersökningen deltog 

ingen person med funktionsnedsättning vilket försvårar slutsatsdragningen för denna 

aspekt.  

 

 I Broparken har dagvattenhanteringen utnyttjats på ett bättre sätt än Parken Paradiset 

då flera funktioner uppnås i en och samma lösning. Dagvattenhanteringen är i öppet 

system i stadsdelen och Broparken, dock är den till viss del i Parken Paradiset.  

5.3 Förslag på fortsatt arbete 

 Vallastaden invigdes hösten 2017 vilket innebär att detta examensarbete utfördes drygt ett 

halvår efter. Detta kan ha resulterat i låg svarsfrekvens eftersom stadsdelen inte är helt bosatt. 

Deltagarna har möjligtvis inte hunnit utforska stadsdelen och besökt parkerna för att skaffa sig 

en uppfattning om dem. Samma undersökning kan göras om ett par år då stadsdelen har hunnit 

bli fullt bosatt. Detta kan även underlätta att få svar från olika åldersgrupper från olika 

bostadstyper.  

 Att studera social hållbarhet i en stadsdel går att göra på flera olika områden, det vill säga inte 

bara i parker som denna studie gick ut på. I Vallastaden finns olika samlingshus som kallas för 

Felleshus där det finns festlokaler, gästlägenheter och gröna ytor. Det finns även caféterior i 

stadsdelen där det går att studera de sociala aspekterna som tas upp i detta arbete på dessa två 

områden.  

 Dagvattenhanteringen har studerats i Parken Paradiset och Broparken i detta examensarbete. 

Ett förslag till fortsatt arbete är att studera det slutna systemet i Parken Paradiset, då detta 

arbete gick ut på att endast studera det öppna systemet i stadsdelen. Det går att studera hur det 

slutna systemet ser ut och fungerar. 
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BILAGA 1 - ENKÄTFORMULÄR 

 

Ålder: 

                                   <20-30 

                                      31-40 

                                      41-50 

                                      51-60> 

 

Eventuella funktionsnedsättningar: _______________________________________ 

 

1.Hur nöjd är du med parken i helhet?   

Mycket missnöjd                        Ganska missnöjd                   Ganska nöjd                        Mycket nöjd                  

 

2.Hur ofta vistas du i parken? 

Dagligen            Någon gång i veckan         Någon gång i månaden           Någon gång om året                   Aldrig  

                                                                    

 

 

3.Hur nöjd är du med parkens placering? 

Mycket missnöjd                     Ganska missnöjd                    Ganska nöjd                           Mycket nöjd                  

 

4.Känner du dig trygg och säker i parken?  

Ja                                             Nej                                        Ibland      

                                                                     

 

Om du svarat nej eller ibland, vad beror det på? 

___________________________________________ 
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5.Tycker du att det finns aktiviteter för dig i parken? 

 Ja                                    Till viss del                                    Nej  

                                                                    

 

6.Känner du dig välkommen och får du känslan av tillhörighet när du vistas i parken? 

 Ja                                             Ibland                                      Nej   

                                                                     

 

Om du svarat nej, vad beror det på? _________________________________ 

 

7.Tycker du att parken är inbjudande?  

 Ja                                             Lite                                            Nej                                              

                                                                    

 

8.För vilka personer tycker du att parken passar bäst? 

Barn                                                  Ungdomar                                Vuxna                                      Äldre            

                                                                    

 

9.För vilka personer tycker du att parken passar mindre bra?  

Barn                                               Ungdomar                                   Vuxna                                       Äldre            

                                                                    

 

10.Om du har barn, anser du att parken är ett säkert ställe för ditt barn? 

 Ja                                             Till viss del                                Nej   

                                                                    

 

11.Känner du att parken bidragit till ökad kontakt med grannarna? 

 Ja                                            Till viss del                                 Nej  

  

12.Är du stolt över att bo i en stadsdel med sådan park? 

Ja                                                Till viss del                               Nej  
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13.Vilken park föredrar ni?  

Parken Paradiset                                                                                                                               Broparken                                            

 

 

 

Övriga 

kommentarer______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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BILAGA 2 - INTERVJUFORMULÄR FÖR PARKERNA  

 

1. Hur har ni arbetat för att göra parken inbjudande?  

2. Vad gör parken attraktiv och unik från en annan park? 

3. Hur har ni arbetat med tryggheten och säkerheten i parken? 

4. Hur arbetar ni för att personerna som vistas där får känslan av tillhörighet?  

5. Hur har ni arbetat för att parken ska passa barn, ungdomar, vuxna och äldre?  

6. Är parken anpassat för personer med funktionsnedsättningar eller med nedsatt 

rörelseförmåga? På vilket sätt i sådana fall? 

7. Kan ni ge exempel på möjliga aktiviteter i parken? 

8. Finns det utrymme för avskildhet och lugn i parken, vart i sådana fall? 
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BILAGA 3 - INTERVJUFORMULÄR FÖR 

DAGVATTENHANTERING  

1. Hur har ni planerat dagvattenhanteringen i stadsdelen?  
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BILAGA 4 – ENKÄTRESULTATET I TABELLER FÖR 

PARKEN PARADISET   
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BILAGA 5 - ENKÄTRESULTATET I TABELLER FÖR 

BROPARKEN 
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BILAGA 6 - ENKÄTRESULTATET I TABELL 
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