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Sammanfattning 

Titel: Stadsplanering för att främja hållbara beteenden 

Författare: Maria Boman Matton och Camilla Odenberg 

Handledare: Inger Asp och Jan Lindvall 

Bakgrund: I Linköping byggs stadsdelen Vallastaden som är färdig för inflyttning 

2017. Stadsdelen har välformulerade och visionära mål kring ekologisk och social 

hållbarhet och kommer att visas upp för allmänheten i ett bo- och samhällsexpo 

under hösten 2017. 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera hur den fysiska utformningen kan få 

ett bostadsområdes blivande invånare att bete sig mer hållbart.  

Genomförande: I uppsatsen används två metoder: en textanalys och ett 

hypotetiskt resonemang. Teori baseras på nationalekonomisk teori, tidigare 

forskning fokuserar på ekologisk och social hållbarhet. Empirin hämtas från källor 

tillgängliga för dem som ska flytta till Vallastaden, då Vallastaden utgör uppsatsen 

fallstudie. Källorna utgörs av Vallastadens hemsida, dokument och beslut från 

Linköpings kommun och information från byggherrar och andra aktörer 

involverade i byggandet. I analysen möter läsaren tre hypotetiska individtyper som 

speglar potentiella invånare i Vallastaden. 

Slutsats: Uppsatsen finner att stadsplanering kan ändra individers beteenden till 

att blir mer hållbara. Det beror dock inte enbart på stadsdelens utformning utan 

också på de institutioner som bildas på olika sociala nivåer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Stadsplanering, Nyurbanism, Social hållbarhet, Ekologisk hållbarhet, 
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Abstract 

Title: City planning to foster sustainable behaviour 

Authors: Maria Boman Matton and Camilla Odenberg 

Supervisors: Inger Asp and Jan Lindvall 

Background: A new district called Vallastaden in Linköping is under construction 

and the residents will be moving in during 2017. The district has clearly expressed 

and visionary goals concerning ecological and social sustainability. Vallastaden will 

be unveiled to the public in an exhibition during the fall of 2017. 

Aim: The aim of this paper is to analyse how the physical features in a residential 

area can make its future inhabitants behave in more sustainable ways. 

Completion: This paper utilizes two methods: text analysis and hypothetical 

reasoning. The theoretical framework is based on economic theory, the earlier 

studies focus on specific areas within ecological and social sustainability. The 

empirics are collected from sources available to the future inhabitants of 

Vallastaden, the residential area we have chosen to study. They include 

Vallastaden’s webpage, documents and resolutions from Linköping County as well 

as public information from the constructors and others involved in the project. The 

analysis introduces three hypothetical types of individuals who pose as potential 

inhabitants of Vallastaden. 

Conclusion: City planning can change human behaviour, influencing inhabitants 

to behave in a more sustainable manner. It does not only depend on the physical 

features, but also on the institutions that will be created on different social levels. 
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Förord 

Till att börja med vill vi tacka våra handledare Inger Asp och Jan Lindvall för deras 

ovärderliga stöd och uppmuntran. Vi vill även tacka våra opponenter för värdefulla 

påpekanden som försett oss med nya perspektiv på vår text. Till slut vill tacka 

vänner och familj som kommit med glada tillrop, nya infallsvinklar och som 

korrekturläst. 

 

Linköping den 31 maj 2016 

 

 

 

Maria Boman Matton Camilla Odenberg  



 iv 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ............................................................................................ 1 

1.1 Problembakgrund ................................................................................................ 1 

1.2 Syfte och forskningsfrågor .................................................................................. 2 

1.3 Avgränsningar ..................................................................................................... 3 

1.4 Metod ................................................................................................................... 3 

1.5 Disposition ........................................................................................................... 3 

1.6 Forskningsbidrag................................................................................................. 4 

2. Uppsatsens metod ............................................................................. 5 

2.1 Tillvägagångssätt ................................................................................................. 5 

2.2 Metodkritik och alternativa metoder ................................................................. 5 

3. Bakgrund .......................................................................................... 7 

3.1 Hållbar utveckling ............................................................................................... 7 

3.1.1 Hållbart beteende ......................................................................................... 8 

3.2 Nyurbanism......................................................................................................... 9 

4. Teoretisk referensram ..................................................................... 10 

4.1 Nyttomaximering .............................................................................................. 10 

4.2 Institutionell ekonomi ...................................................................................... 10 

4.2.1 Hur normer skapas ..................................................................................... 11 

4.2.2 Gruppbeteende och kollektiva nyttor ....................................................... 12 

4.3 Klubbteori ......................................................................................................... 13 

4.4 Bostadsområdet som vara ................................................................................ 13 

5. Tidigare forskning ............................................................................ 15 

5.1 Tidigare forskning kring transportval och ekologiskt beteende ........................15 

5.2 Tidigare forskning kring lokalsamhället och socialt beteende......................... 16 

5.3 Bomässor och bostadsområden ........................................................................ 18 

5.3.1 Bo85 i Upplands Väsby .............................................................................. 19 

5.3.2 Bo01 i Malmö ............................................................................................. 20 

5.3.3 Experimenthuset i Järnbrott ..................................................................... 20 

5.3.4 Stadsplanering i Sverige ........................................................................... 21 

6. Vallastadens mål och planer ............................................................ 23 

6.1 Planeringsprocessen .......................................................................................... 23 

6.2 Vision ................................................................................................................ 24 

6.3 Hållbarhet i Vallastaden ................................................................................... 26 

7. Analys .............................................................................................. 29 

7.1 Tre individtyper ................................................................................................. 29 

7.2 Bilanvändande och ekologiskt beteende .......................................................... 30 

7.3 Promenader och socialt beteende ..................................................................... 32 

7.4 Felleshusen, institutioner och socialt beteende ............................................... 33 

7.5 Ett framtidsperspektiv på hållbara beteenden ................................................. 36 

8. Slutsats ........................................................................................... 38 

9. Framtida forskning ......................................................................... 40 

Referenser ........................................................................................... 41 

 

  



 v 

 

Figurförteckning 

Figur 3.1 Cirkelmodell för hållbar utveckling ............................................................ 8 
Figur 4.1 Öppen och stängd social struktur .............................................................. 11 
Figur 6.1 Karta över Vallastaden .............................................................................. 24 

Begreppsförklaring 

Bomässa: en nybyggd stadsdel, eller förtätning av befintlig stadsdel, där nya och 

innovativa idéer för bostadsbyggande och -planering presenteras under ett 

gemensamt tema som har präglat utformningen av hela området. 

Ekologisk hållbarhet: miljön tas tillvara på och skyddas utan att hämma 

ekonomisk tillväxt och förbättrad livskvalitet. 

Ekonomisk hållbarhet: ekonomisk tillväxt och jämlikhet förbättras utan att det 

har negativa effekter på miljö eller människor. 

Felleshus: varje kvarter i Vallastaden har ett gemensamhetshus, kallat felleshus. 

Felleshuset ligger i ett växthus för att skapa en vinterträdgård, även den avsedd för 

kvarterets invånare. Exakt hur felleshuset ska användas är upp till varje kvarter att 

utveckla. Konceptet ska skapa social hållbarhet och uppmuntra till möten i 

vardagen. 

Nyurbanism: en rörelse inom stadsplanering som menar att människors 

välmående beror av den fysiska miljö de lever i.  

Social hållbarhet: ökad livskvalitet utan att det har negativa effekter på andra 

människor, miljön eller ekonomisk tillväxt och jämlikhet. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

I Linköping byggs i skrivande stund en ny stadsdel, Vallastaden. Stadsdelen 

kommer att visas upp i ett bo- och samhällsexpo, en typ av bomässa, under 

sensommaren 2017 med cirka 1 000 nya bostäder. Temat i Vallastaden är 

framtidens stadsplanering och möten i vardagen (Vallastaden2017 a). Det har sin 

grund i begreppet hållbar utveckling och de tre underkategorierna social, ekonomisk 

och ekologisk hållbarhet (Brundtland & Hägerhäll, 1988). Förutom miljövänliga 

element i infrastrukturen används stadsplanering som verktyg för att nå målen 

genom att påverka vanor och livsstil hos de blivande invånarna. Exempel är att 

bilanvändande behandlas som sekundärt färdmedel genom att privat bilparkering 

sker i parkeringshus i stadsdelens utkant. Ett annat exempel är fokus på 

gemensamhetsutrymmen, både genom parker i stadsdelen samt kvarterens 

felleshus. Tanken är att människor ska mötas över sociala gränser och öka 

samhörighet (Vallastaden2017 a). 

Ett boende i Vallastaden skiljer sig från ett boende i någon annan ny stadsdel i 

Linköping. I Vallastaden köps utöver en bostad ett koncept kring hållbarhet och 

gemenskap som varje invånare måste förhålla sig till. Ett exempel på vad konceptet 

kan innebära ges av citatet nedan: 

“Parkeringshuset i Vallastadens sydvästra ska dessutom bli 

mycket mer än ett vanligt parkeringshus. Förutom att förvara de 

boendes bilar ska huset producera el och bidra till 

uppvärmningen av trapphus och återvinningsutrymmen runt om 

i området. Det ska dessutom fungera som transformator- och 

återvinningsstation, och som en knytpunkt för fiber och sopsug. 

Och just det – på taket är det förberett för biodling.” 

(Vallastaden2017 b) 

Forskning visar att det finns en svårighet i att styra hushållens beteende samtidigt 

som ett steg mot en hållbar utveckling är att få till en förändring i hushållens 

konsumtionsvanor (OECD, 2008). Myndigheter kan för det ändamålet använda 

både hårda och mjuka policymedel. Det vill säga lagstiftning om ett mer 

miljömedvetet beteende som införandet av trängselskatt, respektive att utbilda eller 
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informera om till exempel vikten av att hushålla med energi i hemmet (Palm & 

Wihlborg, 2013). 

Ett tredje alternativ är att medvetet utforma bostadsområden för att påverka de 

boendes beteenden till att bli mer hållbara. Denna strategi har valts i planeringen av 

Vallastaden. Stor tillit sätts till de som flyttar in i området: människorna i staden 

och deras beteende är en del av vad som avgör om Vallastaden i verkligheten 

kommer stämma överens med visionen. 

De lärdomar som dras från den här typen av projekt kan bidra till en värld med mer 

hållbara städer. Vi menar därför att det är både intressant och relevant att 

undersöka initiativ som Vallastaden. Utmärkande för Vallastaden är dels de 

ambitioner som satts upp för området, dels att fokus ligger på social hållbarhet. 

Social hållbarhet däremot används ofta som begrepp i stadsplanering men 

definieras sällan närmare (Nordregio, u.å). Här skiljer sig Vallastaden genom att ha 

specificerat begreppet social hållbarhet samt presenterat konkreta exempel på hur 

det ska uppnås (Haslum et al. 2012).  

Hållbarhet tillsammans med stadsplaneringsidealet nyurbanism, med vilket 

Vallastadens planer uppvisar många likheter, utgör startpunkten för den här 

uppsatsen. Arbetet är en fallstudie på Vallastadens vision och hur den kan tänkas 

falla ut i verkligheten. För att kunna föra tydligare resonemang fokuserar uppsatsen 

på två områden. Bilanvändning symboliserar ekologisk hållbarhet och möten mellan 

människor samt gruppbeteenden symboliserar social hållbarhet. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med uppsatsen är att analysera hur den fysiska utformningen kan få ett 

bostadsområdes blivande invånare att bete sig mer hållbart. Det görs med stöd av 

följande forskningsfrågor: 

 Hur kan bostadsområdets utformning påverka de boendes användande av bil 

som transportmedel? 

 Hur kan bostadsområdets utformning påverka de boendes sociala beteenden 

inom stadsdelen? 
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1.3 Avgränsningar 

Ett tema i uppsatsen är hållbart beteende och där ligger fokus på två klassiska 

nyurbanistiska påståenden:  

 att stadsplanering kan minska bilanvändande, vilket är skonsamt för miljön,  

 att stadsplanering kan påverka hur människor umgås i sitt grannskap och 

därmed hur lokalsamhället utvecklas.  

Val för avgränsning grundas i att bilanvändande och kvaliteten på lokalsamhället är 

centrala frågor i planeringen av Vallastaden1. Uppsatsen tar inte upp ett 

fokusområde för ekonomisk hållbarhet av två anledningar. Dels är ekonomisk 

hållbarhet inte tillämpbart på individnivå, dels finns inget konkret mål kring 

ekonomisk hållbarhet i Vallastadens vision. 

1.4 Metod 

Vallastaden är i skrivande stund inte färdigbyggt och har därför endast ett fåtal 

invånare. Det gör att det inte är möjligt att undersöka invånarnas faktiska 

beteenden och utvärdera i vilken mån stadsplaneringen i Vallastaden lever upp till 

visionen. Istället analyseras invånarnas möjliga beteenden. Det görs med hjälp av 

den hypotes författarna formulerar i kapitel 7.1. Den valda metoden tillåter analys 

av Vallastaden utifrån etablerad ekonomisk teori och tidigare forskning kring ovan 

avgränsade beteenden. Därmed tillåts författarna att gå på djupet i fenomenet 

Vallastaden och dess vision, trots bristen på invånare. Utförligare beskrivning av 

tillvägagångssätt samt metodkritik finns i kapitel 2. 

1.5 Disposition 

Kapitel 2 utgörs av en redogörelse för vald metod och metodkritik. I kapitel 3 

återfinns bakgrundsinformation kring de två teman som ligger till grund för 

uppsatsen; hållbar utveckling samt nyurbanism. I kapitel 4 presenteras de 

nationalekonomiska teorier som ligger till grund för uppsatsen. Kapitel 5 

sammanfattar tidigare relevant forskning kring stadsplaneringsidealet nyurbanism 

samt information om två bomässor och ett tematiskt bostadsområde i Sverige. 

Bomässorna och forskningen används tillsammans med teorin som belägg för de 

                                                   
1
 Närmare beskrivning av hållbarhet och nyurbanism återfinns i kapitel 3. Forskning kring valda 

beteenden redogörs för i kapitel 5. I empirikapitlet (kapitel 6) går det att läsa mer om Vallastadens 
vision.  
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resonemang som presenteras i analysen. Kapitel 6 innehåller empirin. Här förklaras 

Vallastadens vision närmare, vilka satsningar som görs och hur planeringen av 

stadsdelen skiljer sig åt från mer traditionella projekt. Läsaren får ta del av hur 

hållbart beteende kommer se ut i Vallastaden enligt visionen. I analyskapitlet 

(kapitel 7) mynnar teori och empiri ut i ett hypotetiskt resonemang där tänkbara 

invånare placeras i Vallastaden och utifrån dem analyseras möjliga utfall av 

huvudteman i Vallastadens vision. Avslutningsvis läggs slutsats respektive framtida 

forskningsmöjligheter fram i kapitel 8 och kapitel 9. 

1.6 Forskningsbidrag 

Vallastadens vision är intressant för kommuner och andra som vill bygga liknande 

projekt. Den här uppsatsen bidrar med insikter kring möjliga utfall av 

visionsplanering och vilken betydelse invånarna spelar för att visionerna ska 

uppnås. Slutsatserna kan användas inför framtida projekt och öppnar dessutom upp 

för vidare forskning kring Vallastaden.  
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2. Uppsatsens metod 

2.1 Tillvägagångssätt 

Uppsatsen är delvis en textanalys och delvis ett hypotetiskt resonemang som vilar 

på tre ben: teori, tidigare forskning och empiri. Teorin i uppsatsen syftar till att 

förklara hur och på vilka grunder individer fattar beslut. Utgångspunkten är att alla 

val fattas utifrån den rationella individens strävan mot att nyttomaximera, vilket 

nyanseras med stöd av institutionell ekonomi. Tidigare forskning redogör för 

studier som rör ekologiskt och socialt hållbara beteenden i förhållande till 

stadsplanering. Studierna tillsammans med teorin utgör det ramverk mot vilket 

empirin ställs. Stadsdelen Vallastaden i Linköping används som fallstudie. 

Uppsatsens empiri består av information om Vallastaden som hämtats främst från 

Vallastadens hemsida, Linköpings kommun samt offentliga dokument kring 

Vallastaden. Projektet utvärderas i uppsatsen utifrån samma grund som någon som 

ska flytta dit kan göra, det vill säga utifrån allmänt tillgänglig information.  

Analysen byggs kring uppsatsförfattarnas egen hypotes om de individtyper som 

flyttar in i Vallastaden. Tre olika individtyper och deras karaktärsdrag presenteras i 

kapitel 7.1. Utifrån teori, tidigare forskning och bomässor undersöks vilket 

inflytande individtyperna kan antas ha på Vallastadens vision. Avslutningsvis 

diskuteras i vilken mån Vallastaden kan uppnå den idag utsatta visionen. 

2.2 Metodkritik och alternativa metoder 

De studier och rapporter som användes som underlag kommer från etablerade 

organisationer samt publicerade vetenskapliga artiklar som bearbetats. De kan 

därför anses ha validitet. Läsaren bör notera att den här uppsatsen tolkar en tidigare 

tolkning och därmed är en i någon mån subjektiv sanning, även om författarna 

genomgående strävar efter att vara objektiva. En fördel med vald metod gör att 

uppsatsen i hög grad går att replikera. Uppsatsen är lätt att återskapa då alla artiklar 

finns att tillgå och empirin baseras på offentlig information som författarna inte 

kunnat påverka. Det här sätter ytterligare press på uppsatsens skribenter som 

trovärdiga författare att vara objektiva, något som gynnar läsarna. 

En alternativ metod för att besvara syftet hade varit med stöd av en kvantitativ 

studie. Exempelvis en studie byggd på data från enkätundersökningar antingen 
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riktade till de som ska flytta in i Vallastaden eller de som bor i liknande projekt 

annorstädes. När det gäller Vallastaden är det svårt att komma i kontakt med de 

som ska flytta dit då fastighetsbolag och hyresvärdar inte har något intresse av att 

lämna ut kontaktuppgifter till de som ska flytta till Vallastaden. Skulle en liknande 

undersökning utföras i ett redan befintligt område skulle uppsatsens 

forskningsbidrag minska då färdiga projekt redan utvärderats. Istället används de 

existerande utvärderingarna som analysunderlag, tillsammans med tidigare 

forskning. 

Intervjuer med personer som arbetar med Vallastaden har uteslutits i syfte att 

behålla ett objektivt förhållande gentemot visionen, snarare än en enskild individs 

mening. Ett undantag har gjorts och det gäller en allmän föreläsning som hölls av 

Vallastadens vd på Linköpings universitet. Författarna var där som åskådare och 

påverkade inte informationen genom att ställa frågor eller göra påpekanden. 

Presentationsunderlaget fanns innan föreläsningen att tillgå på Vallastadens 

hemsida. Det finns ingen kommersiell koppling mellan uppsatsen och Vallastaden 

vilket gör att slutsatserna inte påverkas av stadsdelens intressen.  

  



 7 

3. Bakgrund 

Uppsatsens två underliggande teman; hållbar utveckling och nyurbanism, 

presenteras nedan. Vallastadens vision bottnar i hållbar utveckling. Nyurbanism är 

ett stadsplaneringsideal som uppvisar likheter med Vallastadens vision. De finns 

med som bakgrund för att öka förståelsen för varför Vallastadens visioner ser ut 

som de gör. 

3.1 Hållbar utveckling 

Brundtlandrapporten, en FN-initierad rapport, menar att hållbar utveckling vilar på 

tre pelare, den ekonomiska, den ekologiska och den sociala. Rapporten definierar 

hållbar utveckling enligt nedan: 

”… utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” 

(Brundtland & Hägerhäll, 1988. s. 22) 

Idén i sig är inte ny. Ordet hållbarhet är en översättning av tyskans ”Nachhaltigkeit” 

som myntades år 1731 (Schmithüsen, 2013). Då för att uppmana till långsiktighet 

inom skogsindustrin, så att skogen och dess fördelar skulle finnas tillgängliga även 

för kommande generationer (Grober, 2007). Det överensstämmer med ovanstående 

definition av hållbar utveckling. 

Brundtlandrapporten uppmärksammade konceptet och hållbar utveckling 

implementerades som målbild i stater och organisationer på alla nivåer över hela 

världen (se Mebratu, 1998; Giddings et al. 2002; Fischer & Amekudzi, 2010).  

Det råder oenighet dels kring vad de tre systemen verkligen innebär, dels hur de 

faktiskt hänger samman (se bland andra Mebratu, 1998; Giddings et al. 2002; 

Connelly, 2007). Det har hävdats att Brundtlandrapporten skapade ett obrukbart 

slagord då definitionen är oprecis och lämnar plats för egen tolkning (Mebratu, 

1998). Nedan visas en modell som syftar till att visualisera vad hållbar utveckling är 

och hur det uppnås. 



 8 

 

Figur 3.2 Cirkelmodell (ICLEI, 1996). Egen bearbetning 

De tre cirklarna ovan är en klassisk visualisering av hållbar utveckling och verkar ha 

använts första gången 1996 av International Council for Local Environmental 

Initiatives (ICLEI). I figur 3.1 uppnås hållbar utveckling i mötet mellan ekologisk, 

ekonomisk och social hållbarhet. Den kan dock anses vara en alltför avskalad 

version av verkligheten eftersom den målar upp de tre systemen som separata 

enheter där något som sker i en sfär inte nödvändigtvis påverkar en annan.  Då 

riskeras att inte lika stor tyngd läggs på alla tre pelarna (Pearsall & Pierce, 2010). 

Trots sina brister ger cirkelmodellen en grundläggande översikt och erbjuder 

framför allt en startpunkt för vidare resonemang.  

Hållbar utveckling är ett holistiskt och komplext koncept där det krävs balans 

mellan de olika aspekterna. Snarare än ett mål borde hållbar utveckling ses som en 

process där man försöker skapa harmoni mellan, inte sällan motstridiga, 

värderingar och prioriteringar (se till exempel Dempsey et al. 2009; Jensen, 2015; 

Panagopoulos et al. 2015). Connelly (2007) betonar även vikten av att förstå 

komplexiteten i begreppet hållbar utveckling för att kunna lägga fram verkningsfulla 

lösningar. Annars är risken att det skapas en avlägsen hägring som fungerar som 

ursäkt för att inte åtgärda eller förändra något idag. 

3.1.1 Hållbart beteende 

Williams och Dair (2006) menar att bostadsområden kan vara hållbara på två sätt. 

Det första är att de byggs av hållbara material och genom miljövänliga processer. 

Det andra är att dess innehåll och utformning uppmanar invånarna till ett hållbart 

beteende, i den mån det är möjligt. Andra faktorer än de fysiska kan ha inverkan på 
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beteende, som existerande attityder, hur länge invånare bor i området och vilka 

institutioner som skapas. Även huruvida service i området kompletterar 

utformningen genom till exempel frekventare avgångar i kollektivtrafiken om 

parkeringsplatserna blir färre. Hållbara beteenden definieras som de beteenden som 

behöver adapteras av individer för att uppnå hållbar utveckling. 

3.2 Nyurbanism 

Nyurbanismen (från engelskans New Urbanism) är en rörelse inom stadsplanering 

som menar att människors välmående påverkas av den fysiska miljö de lever i. Det 

är inte den enda faktorn, men den utgör ett ramverk kring vilket ett stabilt, 

hälsosamt och växande samhälle kan utvecklas. Den fysiska strukturen utgörs av 

bostadshus, kommersiell verksamhet, skolor, parker och vägar, vilka i sin tur skapar 

rörelsemönster och sätt att leva. Nyurbanismen syftar till att skapa bostadsområden 

av och för människor och mänsklig interaktion då rörelsen menar att interaktion 

och umgänge är nyckelfaktorer för ett välmående samhälle. Rörelsen uppstod i USA 

under 80- och 90-talen som en reaktion mot trenden av glesa urbana områden och 

ökad bilism. Rörelsens ideal har sedan dess spridits världen över (Congress for the 

New Urbanism, 2015a). Förespråkare menar att nyurbanism utgör en modell för 

hållbar utveckling (Trudeau, 2013). 

Ett av nyurbanismens ideal är att bygga på invånarnas villkor och för att göra det 

blandas sätt att använda marken på. Ett exempel är att vägar för fordonstrafik 

varieras med promenadstråk. Särskild vikt läggs vid att bostad och skola, arbete 

samt butiker ska finnas lättillgängliga i närområdet. Närheten är tänkt att minska 

bilbehovet vilket ska få fler att gå, åka kollektivt eller samåka istället. Det här är 

dessutom något som underlättar för de som inte har möjlighet att använda eller äga 

en egen bil. En blandad markanvändning ska dessutom variera privata och publika 

ytor, skapa mötesplatser och möjligheter till spontana möten, vilket i sin tur antas 

bygga upp ett stabilt lokalsamhälle. Genom att bygga täta städer med bred 

blandning av hustyper och upplåtelseformer vill man skapa möjlighet för olika 

människor att mötas och umgås (Congress for the New Urbanism). Det här känns 

igen från strömningar i Sverige under 1970-talet då bland annat enformiga områden 

ifrågasattes (se kapitel 5.3.4). Nyurbanismen ska främja nya levnadsvanor som är 

både socialt och ekologiskt hållbara. I kapitel 5 presenteras forskning kring de två 

nyurbanistiska påståenden som uppsatsen behandlar.  
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4. Teoretisk referensram 

4.1 Nyttomaximering 

Traditionell neoklassisk nationalekonomi utgår från att alla individer är rationella 

och fattar beslut baserat på att maximera sin egen nytta nu och i framtiden. En 

individs upplevda nytta styrs av dennes preferenser vilka antas vara exogena och 

inte påverkas av sociala sammanhang, känslor eller andra individers nytta (se 

exempelvis Granström, 2007). Loewenstein och Adler (1995) påpekar att ytterligare 

ett klassiskt antagande är det att en individs preferenser förblir oförändrade över 

tid. Val begränsas av individens budgetrestriktion; denne lever alltså upp till sina 

preferenser i den mån det är möjligt och maximerar sin nytta utifrån de 

restriktioner som anges.  

En modell som tar hänsyn till mänskligt beteende är den Rabin (1993) utvecklat 

kring nyttomaximering där människors värdering av rättvisa tas med. Som exempel 

ges att människor ofta premierar eller straffar dem som tros komma att premiera 

eller straffa dem själva i framtiden. Det tankesättet är inte rationellt i klassisk 

mening. Rothstein (2003) för fram ett liknande resonemang där han menar att 

kommunikation med andra har inverkan på individers beteenden. Dels öppnar det 

upp för att minska informationsbrist hos individer då det är möjligt att dela med sig 

av valmöjligheter och tankegångar inför beslut som ska fattas. Dels skapar det en 

begränsning för att handla själviskt då individer tenderar att redigera och förbättra 

sina preferenser inför andra om de är tvungna att förklara eller försvara sig. 

Rothsteins tankar leder in på institutionell ekonomi. 

4.2 Institutionell ekonomi 

Institutionell ekonomi är en vidareutveckling av det rationella och statiska 

tänkandet som återfinns i neoklassisk nationalekonomi. Den tar hänsyn till att alla 

människor inte är rationella och att det finns fler faktorer som kan påverka en 

individs beslut än kostnader och nytta. Institutioner utgörs av normer, värderingar 

och handlingssätt. Dessa kan vara formella i form av skrivna lagar och regler eller 

informella i form av oskrivna regler och skilja sig åt mellan olika samhällen (North, 

1993). När en helt ny stadsdel etableras finns det inte några befintliga institutioner, 

dessa måste skapas av de som flyttar dit samt de som har planerat den. 
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4.2.1 Hur normer skapas 

Normer skapas när individer försöker begränsa negativa effekter av beteenden eller 

förstärka positiva effekter. Genom att följa eller bryta mot en norm uppstår en 

belöning eller ett straff. Det kan till exempel röra sig om inkludering eller 

exkludering i en grupp, tillit, status, socialt stöd (se bland andra Coleman, 1988). 

 

Figur 4.1. Till vänster visas en öppen social struktur och till höger en stängd social struktur 
(Coleman, 1988). Egen bearbetning. 

Ett nödvändigt men inte tillräckligt antagande för att en norm ska uppstå är att en 

individs agerande har externa effekter på andra individer. Skulle en norm ändå inte 

skapas beror det på den sociala strukturen: för att belöningen eller straffet ska vara 

effektivt krävs en stängd social struktur, se figur 4.1 ovan. I den öppna strukturen 

(till vänster) har inte individerna B och C möjlighet att tillsammans påverka individ 

A eftersom de inte känner varandra. I den stängda strukturen (till höger) har 

individerna B och C en relation och kan därför straffa eller belöna individ A 

(Coleman, 1988).  

Hög grad av samhörighet i ett område riskerar att skärma av området gentemot 

omgivningen och skapa utanförskap (Dempsey et al. 2009). En stängd struktur kan 

skapa stora påtryckningar på de deltagande individerna; normer skapar inte bara 

möjligheter till positiva beteendemönster utan kan även begränsa dem. Dempsey et 

al. (2009) menar att vad som konsumeras och med vem det konsumeras blir allt 

viktigare. Bostadsområden fungerar alltmer som speglar av konsumtion och livsstil. 
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4.2.2 Gruppbeteende och kollektiva nyttor 

En kollektiv nytta definieras av att det inte går att exkludera någon från att bruka 

den, men det är möjligt att överutnyttja eller skada denna typ av nytta. Ett klassiskt 

exempel är luft. Alla tjänar på att inte förorena, eftersom det resulterar i 

hälsosammare luftkvalitet. Om en individ väljer att inte begränsa sina utsläpp gör 

det ingen större skillnad, så länge alla andra fortsätter att begränsa sina utsläpp. Det 

finns alltså en möjlighet till free-riding (se till exempel Mueller, 1979). Olson (1971) 

tar upp problemet med kollektivt beteende i stora grupper av människor. Ett 

grundantagande inom nyttomaximering i grupper var länge att i en grupp arbetar 

alla tillsammans för att maximera den gemensamma nyttan. Dock har det 

observerats att så inte är fallet i verkligheten. Ett problem som uppstår är t.ex. att ju 

större en grupp är desto mindre arbetar varje enskild medlem för gruppens 

nyttomaximering och desto större skillnader finns det mellan medlemmarna. Olson 

(1971) kommer fram till att en mindre och drivande grupp inom en större är den 

mest effektiva utformningen när det kommer till uträtta arbete och genomföra 

beslut. 

Free-rider-problematiken som beskrivs ovan är ett exempel på det spelteoretiska 

problemet fångarnas dilemma. En part får högre nytta av att avvika från ett 

samarbete, men skulle båda parter avvika får båda en lägre nytta än om de 

samarbetade. Sker ett liknande spel i flera omgångar har parterna möjlighet att 

straffa den som avviker från ett samarbete genom att också avvika från samarbetet 

och på så sätt öka sin nytta. Då får båda parter en lägre nytta än i utgångsläget. 

Enligt Coleman (1988) är normer en nyckelfaktor för att kunna lösa kollektiva 

dilemman. Ostrom (2009) har presenterat ett antal olika exempel på hur grupper 

löst kollektiva dilemman genom att etablera normer. Kollektiva dilemman och 

allmänningarnas tragedi uppstår när flera individer har tillgång till en begränsad 

resurspool. De system som Ostrom (2009) har studerat möjliggör för invånarna att 

kunna kontrollera varandra, vilket skapar möjligheten att utdela straff till den som 

bryter mot reglerna. 
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4.3 Klubbteori 

Klubbteori är en teori kring att räkna ut den optimala storleken på en grupp 

människor som till en kostnad ska dela på en delvis publik vara. Buchanan (1965) 

formulerade grunden till denna teori och exemplifierar med hjälp av en simbassäng. 

Höginkomsttagare som har den ekonomiska möjligheten att ha en egen pool tar den 

möjligheten. Medel- och låginkomsttagare bygger istället en gemensam pool som får 

användas av de som är medlemmar i klubben. Medlem blir man till en viss kostnad 

och för varje ny medlem så minskar priset för alla medlemmar. För varje ny medlem 

ökar dock klubbens driftkostnader. Klubbteori handlar alltså dels om att räkna ut 

det optimala priset för att vara med i klubben, dels det optimala medlemsantalet. 

Det handlar om att hitta en jämvikt mellan de två (Buchanan, 1965). Klubbavgiften 

behöver inte vara jämnt fördelad mellan medlemmarna i klubben för att den ska 

utgöra en jämvikt (Hindriks & Myles, 2006). Ju fler som är medlemmar i klubben 

desto mer börjar den semi-kollektiva varan dock att likna en helt kollektiv vara 

(Buchanan, 1965). 

Klubbteori är intressant i Vallastaden när det gäller det gemensamma utnyttjandet 

av felleshusen, vilket diskuteras utförligare i kapitel 7. 

4.4 Bostadsområdet som vara 

Innan Lancaster (1966) presenterade sin syn på hur varor genererar nytta antogs 

alla varor vara lika och kunde därför inte skiljas från varandra. Ett sådant antagande 

är extremt eftersom en bil inte är jämförbar med ett äpple.  Lancaster (1966) antar 

att en vara är en input vars särdrag genererar nyttan för konsumenten. En vara har 

flera egenskaper som kan ge upphov till nytta på olika sätt. Olika varor kan 

konsumeras tillsammans och kombinationen genererar en annan nytta än om 

varorna konsumeras var för sig. 

I skrivande stund byggs en mängd nya bostäder i hela Linköping (Linköpings 

kommun, 2015a). Eftersom det är förhållandevis dyrt att köpa nyproduktion av 

bostäder krävs att en individ från början har den ekonomiska möjligheten att bo i 

nyproduktion. Därför är det rimligt att anta att om en köpare inte väljer Vallastaden 

av geografiska skäl görs det troligtvis för att Vallastadens koncept är tilltalande. 

Marknadsföringen kring Vallastaden visar på att de som flyttar dit inte bara köper 

en bostad utan förväntas också anamma en viss livsstil. 
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Enligt Lancaster (1966) skulle det här generera en annan typ av nytta än att köpa en 

bostad i ett traditionellt bostadsområde, eftersom bostäderna i Vallastaden är en 

kombination av flera olika varor. De som är de första att flytta in i respektive bostad 

köper en vara som enbart skiljer sig ifrån varandra genom planlösning och pris på 

bostaden. I övrigt är förutsättningarna nästintill desamma eftersom det ännu inte 

finns någon etablerad användning av till exempel felleshusen. När användningen 

börjar och så småningom differentieras i de olika felleshusen förändras 

varukombinationen varje lägenhet motsvarar. Vilka institutioner som skapas i 

stadsdelens olika sociala nivåer påverkar användningen av felleshusen. Ett 

utförligare resonemang finns i kapitel 7. 
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5. Tidigare forskning 

5.1 Tidigare forskning kring transportval och ekologiskt beteende 

Inom nyurbanismen anses blandade former av vägar minska behovet av bil.  Det 

handlar både om ett brett utbud av gångvägar, parker och promenadstråk samt 

välfungerande kollektivtrafik (Congress for the New Urbanism, 2015b). Nedan 

presenteras ett antal forskningsstudier kring hur den fysiska strukturen i urbana 

miljöer påverkar ekologiskt beteende. 

Handy et al. (2005) genomför en längre studie för att se hur människor ändrar 

bilkörningsbeteende baserat på bostadsområdets utformning. Studien visar att det 

finns tydliga tecken på att avstånd och möjliga alternativ leder till minskad 

bilkörning. De observerar två motsägande resultat: (1) att minskade avstånd även 

minskar kostnaden för bilkörning och därför ökar bilkörningen och (2) att minskade 

avstånd också minskar kostnaden för att gå vilket leder till att bilen substitueras 

med att promenera. Crane och Scweitzer (2003) påpekar i en annan studie att det 

inte heller är nödvändigt att människor använder sin bil mindre bara därför att de 

promenerar eller cyklar mer. 

Individens val kring att köra bil eller inte är komplicerat. Utsläpp orsakade av trafik 

skapar ett dilemma där individuell nytta ställs mot kollektiv nytta. De ekologiska 

konsekvenserna ackumuleras från varje individ och leder till allt högre nivåer av 

miljöförstöring. Kostnaderna för miljöförstöring i de här fallen externaliseras från 

individen som ägnar sig åt det miljöförstörande beteendet och läggs på samhället att 

fånga upp (Ohler & Billger, 2014). Studier har visat att personer som kör bil 

regelbundet ser en stor fördel med sitt beteende trots att de är medvetna om den 

negativa miljöpåverkan. De uppfattar att effekten på miljön skulle vara försumbar 

om de minskade sitt bilanvändande. I vissa fall kan individer även försöka 

kompensera för sitt bilkörande genom att bete sig extra miljövänligt på andra sätt, 

till exempel genom att återvinna sopor (Söderholm, 2008; Vredin Johansson et al. 

2006). 

Vredin Johansson et al. (2006) har i en svensk studie visat på samband mellan val 

av transportmedel och huruvida den som gör valet har miljövänliga preferenser när 

det gäller bil och tåg, däremot inte när det gäller bil och buss. Bil ökar flexibiliteten 

under en resa som att underlätta att göra stopp och utföra ärenden längs vägen eller 
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hämta och lämna barn. Tåg och buss är mindre flexibla och medför eventuellt en 

högre tidskostnad, men kan innebära lägre resekostnader. Attityd gentemot nyss 

nämnda faktorer och andra variabler som säkerhet, tidsåtgång och miljöåtgång styr 

från situation till situation om en individ föredrar att använda bil, gå eller cykla till 

sin destination. För att ändra individers beteende kring valet presenterar Vredin 

Johansson et al. (2006) två lösningar. Det ena är att göra kollektivtrafiken 

attraktivare, med tätare avgångar och nära till busshållplatser. Den andra är att göra 

det dyrare och mer komplicerat att använda bilen. 

Att fördelningen av bilkörningens miljöeffekter är skev försvårar för en enkel 

lösning och öppnar upp för free-riders. Två skandinaviska studier av Georg (1999) 

samt Ohler och Billger (2014) undersöker dilemmat om egenintresse eller 

samhällsintresse och förhållandet mellan attityd och beteende studerade 

energianvändning i hemmet. Ett liknande samband som för bilanvändning 

observerades: det finns en upplevd egennytta i att kunna tända lampor och använda 

hushållsmaskiner precis som i exempelvis flexibiliteten vid bilanvändning. Detta 

trots ökade hushållskostnader vid användning av en tvättmaskin eller tidskostnad 

på grund av bilköer. Nackdelarna för miljön överskuggas av att fördelarna överväger 

nackdelarna för individen (Georg, 1999; Ohler & Billger, 2014). Det är ur den 

aspekten värt att notera att Ohler och Billger (2014) visar på att egenintresset väger 

tyngre än samhällsintresset, oavsett om personen ifråga är miljömedveten eller inte. 

Georg (1999) däremot kom fram till att det finns belägg för att människor gör det 

motsatta och frivilligt ändrar sitt beteende till att vara mer hållbart. Georg (1999) 

menar att problemet med free-riders löses genom att etablera nya normer och 

beteenden. I ett av de studerade fallen vittnar en person om att det hjälper att vara 

flera som siktar mot samma mål: att kunna diskutera och utbyta tankar. Social 

samhörighet antyds således bidra till ekologisk hållbarhet. 

5.2 Tidigare forskning kring lokalsamhället och socialt beteende 

I ett nyurbanistiskt bostadsområde ingår grönområden, gångvägar och 

gemensamma ytor (Congress for the New Urbanism, 2015a) vilka antas ha positiv 

påverkan på områdets sociala hållbarhet. Det finns studier som stödjer hypotesen 

om att omgivning har effekt på mänskligt välmående och socialt beteende invånare 

emellan, nedan presenteras några av dem. 
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Ett vanligt påstående som det därför forskats kring är kopplingen mellan 

promenadvanor och bebyggelse. Bebyggelse anges återkommande som en uppenbar 

påverkansfaktor till promenader, men detaljerna i hur bebyggelse påverkar är inte 

helt tydliga. Saelens och Handy (2008) har gjort en litteraturöversikt där de jämför 

äldre och nyare studier på området2. De utgår från två anledningar till att 

promenera: som transportmedel eller för nöjes skull, och de beror av olika faktorer. 

Promenad som transportmetod påverkas av avstånd till destinationen. 

Nöjespromenader har visat sig svårare att finna entydiga påverkansfaktorer för, 

men överlag påverkas de inte av avstånd utan istället av faktorer som tilltalande 

omgivning och infrastruktur för promenader. 

Lund (2003) menar att det finns två nyurbanistiska påståenden som kan anses ha 

viss bevisad trovärdighet. Det ena är att bebyggelse kan öka både promenadfrekvens 

(till en destination eller för nöjes skull) samt interaktion mellan invånarna, givet att 

bebyggelsen är promenadvänlig med parker, affärer och annat inom gångavstånd. 

Det andra är att sannolikheten för att invånare interagerar och formar band 

sinsemellan ökar för de som promenerar. Studien finner även starkt stöd för att 

promenader leder till oplanerad interaktion och visst stöd för att de bidrar till att 

skapa lokala sociala band. 

En kritik mot de här sambanden är risken för self-selection: är det inte området som 

lockar till promenad, utan snarare att de som vill promenera söker sig till områden 

där det är möjligt? Om self-selection förekommer återspeglas individers attityder i 

grannskapets beteendemönster. Self-selectors kan vara betydelsefulla för att 

området ska bli lyckat i nyurbanistisk mening, åtminstone på kort sikt, därför att ett 

beteende etableras smidigare om det värdesätts. Studien såg ingen koppling mellan 

self-selection och interaktion mellan grannar (Lund, 2003). 

Youngentob (2005) jämför tre bostadsområden varav ett nyurbanistiskt. Det 

nyurbanistiska marknadsfördes med hjälp av broschyrer, informatörer och en 

hemsida där det gjordes klart och tydligt att området hade som mål att skapa en 

känsla av samhörighet i lokalsamhället. Områdets design var menat att bygga 

förutsättningar för detta och för ett miljövänligt beteende. Studien visar att det 

nyurbanistiska området inte var mer miljövänligt i fråga om högre kunskapsnivåer 

                                                   
2
 De äldre utgjordes av 13 översikter som publicerats mellan 2002 och 2006 och de nyare av 29 

originalstudier publicerade 2005-2006. 
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inom miljöfrågor eller ekologiska beteenden. Däremot finns en klart högre grad av 

samhörighet i lokalsamhället. Återigen är risken för self-selection relevant att ha i 

åtanke då det är svårt att urskilja om invånarna blir påverkade av området eller om 

de flyttat dit därför att de ansåg möjligheten till samhörighet i området som en 

faktor när de valde bostad. 

Trudeau (2013) noterar att nyurbanistiska bostadsområden i USA inte sällan saknar 

bostäder för låginkomsttagare. Även Rérat (2012) tar upp den problematiken och 

menar att nyurbanismen motverkar social hållbarhet snarare än tvärt om. Det kan 

verka motsägelsefullt, men där det finns samhörighet och inkludering finns det 

också några som står utanför. Det verkar som om nyurbanismen riskerar att skapa 

homogena områden snarare än de heterogena områden som är målet. Dock menar 

Trudeau (2013) att områdena blir mer öppna över tid. 

Al-Hindi (2001) säger att det på kort sikt är övre medelklass som väljer den typen av 

områden men att de på lång sikt ändå kan främja många sociala grupper. Den här 

frågan återkommer i kapitel 7.  

I Vallastaden används privata, semi-publika och offentliga platser för att skapa 

möjligheter till möten och interaktion (Vallastaden2017 a). Det råder dock delade 

meningar om vilken typ av interaktion som kan uppnås. Är till exempel offentliga 

platser för allmänna och ytliga för att skapa social samhörighet? Å ena sidan utgör 

de publika platserna en möjlighet för olika grupper av invånare att ses, där kan de 

som inte umgås annars mötas. Å andra sidan krävs att alla grupper använder ytorna 

gemensamt och inte delar upp sig på olika publika ytor. Semi-publika platser kan 

skapa inkludering hos de som använder dem, men riskerar samtidigt att exkludera 

de som inte har tillgång till ytorna (Peters et al. 2010). I Vallastaden är de semi-

publika områdena exempelvis vinterträdgårdar och felleshus som tillhör boenden i 

samma kvarter. Det här är någonting som utvecklas i kapitel 7. 

5.3 Bomässor och bostadsområden 

Sedan mitten på 80-talet har det anordnats flertalet bomässor runt om i Sverige 

med olika karaktärsdrag och storlek. Bomässor har ofta ett specifikt tema eller 

målsättning med området, till skillnad från den nyproduktion som inte är ämnad för 

en bomässa (Nationalencyklopedin, 2016). Nedan presenteras två bomässor som 

bär likheter med Vallastaden. Anledningen till att fokus läggs på just bomässor som 
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jämförelseobjekt, och inte bostadsområden i allmänhet, är att de ofta är 

väldokumenterade och har utvärderats. Utöver de två bomässorna presenteras 

experimenthuset i Järnbrott, Göteborg. Tack vare sin experimentstatus kan även det 

huset anses vara väldokumenterat och det bär vissa likheter med idéer i Vallastaden. 

Avslutningsvis presenteras en kort sammanfattning av stadsplanering i Sverige. 

5.3.1 Bo85 i Upplands Väsby 

Temat för bomässan 1985 var ”Bygg för gemenskap”. Det gav upphov till ett antal 

övergripande mål med mässan och de bostadsområden som byggdes. Ett mål var att 

skapa förutsättningar för de boende att forma en gemenskap, till exempel genom 

öppenhet, både inomhus och utomhus. En koloniträdgård i området samt U-

formade hus med en inglasad gård syftade till att bidra till ökad gemenskap. Ett av 

de U-formade husen riktade sig specifikt till pensionärer och ett annat till 

ungdomar. Målgrupperna var involverade i planeringsprocessen för sina egna 

lägenheter och avslutande detaljer i gemensamhetsutrymmen (Åström et al. 1986). 

Lundahl (1985) skriver i tidskriften Form om hur hon uppfattade Bo85 och hur väl 

utställningen stämde överens med det övergripande temat. Just den kopplingen 

tycker hon saknades och nämner bland annat de inglasade gårdarna som exempel. 

Lundahl saknar en presentation för hur gemenskap skulle hjälpa till att skapas och 

menar att det helt lämnades över till de boende att själva göra. Hon menar att 

gemensamhetsutrymmet löpte större risk att bli en belastning än en tillgång. 

Söderlind (1986) har besökt området och de inglasade husen ett år efter 

färdigställande. Han observerar att en viss mån av gemenskap har utvecklats, men 

att den ännu inte nått upp till hyresvärdens mål. Värden sköter ännu driften, men 

det långsiktiga målet är att de boende ska ta över den verksamheten för att kunna 

sänka sin egen hyra. Ett antal andra observationer görs, bland annat innebär en mer 

avskild lägenhet en positivare inställning till den inglasade gården. För att skapa 

gemensamhet på gårdarna har det behövts hjälp från utomstående och kritik riktas 

mot att de boende inte fått vara med och utforma gården från ett tidigare stadium. 

Det hade kunnat vara ett led i att skapa gemenskap. Varje hus kring de inglasade 

gårdarna har en överlag homogen befolkning. Ungdomar, barnfamiljer respektive 

pensionärer bor i varsin fastighet och boenden i de olika grupperna nämner det som 

en anledning till att det finns gemenskap på gårdarna.  
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5.3.2 Bo01 i Malmö 

Bomässan i Västra Hamnen i Malmö hade ekologisk hållbarhet som huvudtema. 

Fokus låg på ekologi, kretslopp och hushållning med resurser där det övergripande 

målet var att utgöra ett exempel på hållbar stadsutveckling (Persson, 2005). Vid 

utvärderingen av projektet presenterades ett antal punkter på vad som behöver 

fungera på lokal nivå för att lyckas med ett projekt likt Bo01. Bland annat nämns att 

behöva skapa engagemang mellan delar av samhället, kombinera lokala idéer och 

önskemål med professionell kunskap och förmåga att arbeta långsiktigt (Persson, 

2005). 

Det fanns planer på flertalet okonventionella boendelösningar, men alla dessa blev 

inte verklighet. Bland de projekt som inte genomfördes finns bostäder för stora 

familjer och familjer med andra behov än kärnfamiljen samt bostäder med 

möjlighet till kollektivboende. Ingen byggherre ville bygga den typen av bostäder då 

det ansågs sakna ekonomisk bäring. Det fanns även idéer kring icke-inredda 

bostäder där de som köpte en bostad skulle köpa ett skal för att sedan själv 

installera fönster, bestämma planlösning och sedan bygga den fasta inredningen. 

Målet var att göra det billigare för köparen, men inte heller det här projektet 

genomfördes på grund av byggherrarnas svårigheter att se ekonomisk lönsamhet 

(Persson, 2005).  

Vid färdigställandet fanns en kommersiell bilpool med miljöbilar som drevs av ett 

elbolag i samarbete med en hyrbilsfirma. När hyrbilsfirman drog sig ur och en ny 

samarbetspartner inte gick att hitta ledde det, tillsammans med för få kunder, till att 

bilpoolen lades ner 2003. År 2006 startades en ny bilpool upp, denna gång med 

endast en aktör (Nilsson, 2006). Den är fortfarande aktiv år 2016 (Sunfleet). Åslund 

(2013) intervjuade två fastighetsägare i Västra hamnen om hur uthyrningen av 

parkeringsplatser förändrats sedan deras hyresgäster fick möjlighet att gå med i en 

bilpool genom hyresvärden. De berättade att 50 % av de boende har anslutit sig till 

bilpoolen och beläggningen i fastighetsägarnas garage är lägre än vad de önskar. 

5.3.3 Experimenthuset i Järnbrott 

I Göteborg utlystes en arkitekttävling i början av 1950-talet där målet var att skapa 

bostäder till familjer med begränsade ekonomiska resurser. Beskrivningen passar in 

på de flesta av de bostadssökande vid den tiden. Experimentdelen i huset utgörs av 
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flyttbara innerväggar. Flera av husets äldre invånare har uttryckt en önskan om att 

flytta till en mindre lägenhet, men vill inte lämna experimenthuset. Då föredrar de 

att bo kvar tills någon med en mindre lägenhet i samma hus vill byta till en större 

(Andersson et al. 1988).  

Experimenthuset är en del av allmännyttans bostadsbestånd och det har gjort det 

lätt att observera den genomsnittliga boendetiden i huset. År 1988 var den 

genomsnittliga boendetiden i experimenthuset 19 år och i bolagets övriga bestånd 7 

år.  Vad som har gjort att hyresgästerna har bott kvar länge har delvis med de 

flyttbara väggarna att göra. Det är lätt att anpassa lägenheten efter nya behov trots 

att boendeytan utgör en begränsning i hur mycket det går att förändra. I en rapport 

från 1988 presenteras ytterligare ett antal anledningar till den långa boendetiden 

och den utgörs till stor del av god grannsämja. Grannsämjan kan antas ha sin grund 

i flera saker. Det finns en viss positiv exklusivitet att bo i experimenthuset jämfört 

med resterande delen av området. Huset är så pass litet att det går att känna igen 

sina grannar och det skapar en överblickbarhet som inger trygghet. De individuella 

planlösningarna har varit relationsbyggande då de skapar en gemensam 

utgångspunkt i samtal. Något som har observerats vid experimenthusets 10-

årsreparation är dock att det inte var dyrare att underhålla experimenthuset än 

andra hus (Andersson et al. 1988).  

5.3.4 Stadsplanering i Sverige 

Stadsplaneringen i Sverige har varierat under de senaste 150 åren. Idealen har 

förändrats från att vilja ta hänsyn till naturen till att inte göra det och tillbaka igen. 

Vem och vad som står i fokus har också förändrats: människan eller bilen, 

avskildhet eller gemenskap (Nylander, 2013). Ännu har ingen universallösning för 

stadsplaneringen hittats.  

På 70-talet handlade diskussionen inom stadsplanering delvis om 

miljonprogrammet och dess impopularitet. Som anledningar nämns avsaknaden av 

dialog med de boende, något som bidrog till teorier kring hur de som ska flytta in 

kan delta tidigt i designprocessen (Nylander, 2013). Områdena kom bland annat att 

karakteriseras av att invånarna flyttade ofta, outhyrda lägenheter och dåligt rykte 

(Boverket, 2015). 
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Mellan 1974 och 1991 fanns det i Sverige ett bostadsdepartement som hade ansvar 

för såväl den fysiska som den sociala stadsplaneringen. När departementet lades ner 

och den statliga inblandningen i bostadsbyggandet upphörde, försvann även den 

övergripande synen på de sociala delarna från bostadsplaneringen (Nylander, 2013). 
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6. Vallastadens mål och planer 

6.1 Planeringsprocessen 

Staden Linköping har en avlång form med ett universitetscampus placerat i ena 

änden. När kommunen inledde planeringen av en bomässa övervägdes flera 

potentiella platser. Att den fick dagens placering, precis bredvid 

universitetsområdet, har flera anledningar. Dels vill universitetet närma sig staden 

för att behålla och stärka sin attraktionskraft i framtiden, dels vill kommunen bygga 

ihop universitetet med innerstaden. Dagens placering och viss fortsatt exploatering 

kommer ge staden en rundare form (Helmér, 2016). 

När utformningen av Vallastaden skulle bestämmas utlystes en nationell 

arkitekttävling. Tävlingsprogrammet från kommunen betonar social hållbarhet och 

möten i vardagen (Haslum et al. 2012). Även Linköpings invånare har fått möjlighet 

att uttrycka sina åsikter kring det nya området, dels genom att skicka in egna förslag 

(Rebillon & Sjölin, 2012), dels genom medborgarträffar med specifika teman att 

diskutera (Vallastaden2017 c). Universitetet och näringslivet involverades i 

planeringsprocessen via samrådsmöten och workshops (Vallastaden2017 a). 

Marken i området fördelades genom ett poängsystem där varje ansökan om att få 

bygga betygsattes enligt tidigare satta regler. Det fanns begränsningar kring hur 

mycket en byggherre får bygga i ett kvarter och hur mycket ett och samma 

arkitektkontor får rita i stadsdelen. Poängsystemet gav bland annat fördel till 

byggherrar som uppvisade: 

 stor variation på lägenhetsstorlekar, 

 passivhus eller plusenergihus, 

 tidig involvering av de som ska flytta in, 

 äganderätter eller kooperativa hyresrätter, 

 en extra kreativ eller lekfull detalj mot publika ytor, 

 hus byggda med modern träbyggnadsteknik och 

 lägenheter med en uthyrningsdel (Linköpings kommun, 2014).  

Vallastaden är även en del av Linköpings kommuns arbete mot målet att vara 

koldioxidneutralt år 2025. Det ska bland annat uppnås med hjälp av vad som byggs 

och hur det byggs, samt genom att använda och utveckla redan existerande 
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strukturer i kommunen gällande avfallshantering och energi (Linköpings kommun, 

2013). Bomässan arrangeras av Linköpingsexpo AB, ett företag som är helägt av 

Linköpings kommun (Linköpings kommun, 2014). I kommunens ägardirektiv 

gällande Linköpingsexpo AB definieras bolagets verksamhet, förutom att anordna 

bomässan ska bolaget verka för bland annat social integration (Linköpings 

kommun, 2015b).  

6.2 Vision 

Vallastaden har som mål att vara en plats för alla (Sjölin, 2012). Det byggs olika 

typer av boenden (flerfamiljshus, parhus, villor, radhus) med olika upplåtelseformer 

(bostadsrätt, studentbostäder, äganderätt och hyresrätt). Upplåtelseformerna ska 

även de vara ett led i att skapa mångfald (Vallastaden2017 a). Ett generellt problem 

med nyproducerade bostäder i Sverige är svårigheterna att bygga billigt och det 

problemet finns även i Vallastaden (Helmér, 2016).  

Varje kvarter har ett felleshus och en vinterträdgård. På karta 6.1 är de markerade 

med ett F. Felleshusen ska verka som en mötesplats för de boende. Mötesplatser ska 

även finnas utanför det egna kvarteret i parker med odlingslotter och torg 

(Vallastaden2017 b). Totalt ska det finnas mötesplatser på tre sociala nivåer: i det 

egna hemmet, i felleshusen och i de gemensamma parkerna. 

 

Figur 6.1 Karta över Vallastaden (Vallastaden2017 d). 
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Lägenheternas planlösningar visar exempel på variation, till exempel finns 

lägenheter som har flyttbara väggar (Vallastaden2017 e). Andra lägenheter har en 

uthyrningsdel som även går att använda som extra rum (Skanska, 2016; PEAB, 

2016). 

Fotgängare och cyklister är det prioriterade trafikslaget och gatorna i området delas 

upp i tre typer. Boulevarder med maxhastighet på 40 km/h med cykel- och 

gångvägar längs sidorna, enkelriktade kvartersgator med gånghastighet och 

gårdsvägar mellan kvarteren för gående och cyklister. För att ytterligare förstärka 

kollektivtrafikens attraktivitet gentemot den egna bilen ska kollektivtrafiken i 

området vara så frekvent att det ska gå att ställa sig på busshållplatsen utan att bry 

sig om en tidtabell. Tanken är att ha närmre till en busshållplats än till sin bil och att 

även det ska främja möten i vardagen och skapa social hållbarhet (Tersmeden, 

2015). 

Traditionellt grävs el, vatten och värme ner i marken och vid reparation eller 

nybyggnation krävs att marken grävs upp igen. Markförhållandena på platsen gör 

det omöjligt att använda denna metod och ett nytt alternativ togs fram. Alternativet 

är en 1,8 km lång kulvert som går under området och innehåller bland annat el, 

vatten, värme och sopsug till hela området. Kulverten är möjlig att gå i och gör det 

enklare att utföra service och reparationer, utan att det påverkar trafiken i området. 

Den ger även nya möjligheter till plantering av grönska längs med stadsdelens 

vägar. Denna konstruktion påstås främja social och ekologisk hållbarhet (Tekniska 

verken & Uponor, u.å). Kulverten gör det möjligt att bygga en tätare stad än vad som 

är standard idag (Helmér, 2016). 

Vid markfördelningen hade kommunen ställt som krav att alla byggare skulle 

upphandla och marknadsföra medlemskap i en bilpool och att det ska ingå i 

månadshyran respektive -avgiften i fem år (Linköpings kommun, 2014). Det 

kommer att finnas ett fåtal enskilda parkeringsplatser i området, antingen 

reserverade för bilpooler eller handikapptillstånd. För privata bilar byggs två 

parkeringshus placerade i stadsdelens utkanter. Parkeringshusen kommer att ha 

laddstationer för elbilar och parkeringsplatser avsedda för poolbilar. På det ena 

parkeringshusets tak finns möjlighet att i framtiden bedriva biodling, huset kommer 

även innehålla en återvinningsstation (Vallastaden2017 b). Parkeringshusens 

placering grundar sig i synsättet att kollektivtrafik är det primära färdmedlet och bil 
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det sekundära. Att stadsdelen inte är byggd kring bilåkande, utan med gående och 

cyklister i fokus, ska ge fler möten mellan de boende. 

Olika byggherrar har egna idéer i varje projekt för att ytterligare uppnå Vallastadens 

vision. Skanska (2016) har valt att Svanenmärka sitt projekt och kraven på 

märkningen uppnås bland annat av snålspolande kranar, energisnåla vitvaror och 

låg energiförbrukning. Projektet säljs med sloganen “Rädda världen lite varje dag”. 

Hökerum Bygg AB (2015) väljer bland annat att förse husen de bygger med kärror 

eller skrindor att låna vid behov. Till exempel kan de användas vid storhandling på 

den närbelägna stormarknaden. 

All infrastruktur som planeras i Vallastaden implementeras inte samtidigt. Ett 

exempel på detta är vägning av sopor i sopsugar. Genom att öppna sopnedkastet 

med en personlig nyckel kan systemet väga dina sopor och sedan debitera dig 

kostnaden för sophanteringen. En sådan lösning gör den enskilda användaren mer 

medveten om sitt återvinningsbeteende samt möjliggör för företag och 

privatpersoner att använda samma system (Helmér, 2016). 

6.3 Hållbarhet i Vallastaden 

I Vallastaden utmärks omgivningen av den täta staden med nära till faciliteter och 

andra människor. Parkeringsplatserna utanför parkeringshusen är begränsade och 

reserverade för exempelvis bilpoolsbilar, vägarna är även byggda för cykling och 

promenad. Varierande typer av gemensamma utrymmen finns inom och mellan 

bostäderna (Linköpings kommun, 2013). Kommunen ställer krav på de byggherrar 

som huserar i Vallastaden vad gäller miljövänliga system då stadsdelen ska: 

“... utformas och ges ett innehåll som gör det lätt för den 

enskilde att göra rätt ur miljöhänseende” (Haslum et al. 2012, 

s.12). 

Ekologisk hållbarhet ska möjliggöras genom att uppmana invånarna att bryta icke 

miljövänliga mönster, både med hjälp av smart infrastruktur och energieffektiva 

lösningar i bostäderna. Ett exempel som nämnts tidigare är Skanskas 

bostadsrättsförening: 

”Hållbarhetstänket genomsyrar hela Inspirationen som 

dessutom är Svanenmärkt. Hushållsavfallet tas om hand med 
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underjordisk sopsug och solceller på taket hjälper till att 

generera miljövänlig energi. Du som funderar på att flytta hit 

kan alltså känna dig trygg i att du gjort ett miljömedvetet val 

bara genom att bo.” (Skanska, 2016) 

Det är alltså inte bara invånarnas ändrade beteende som bidrar till ekologisk 

hållbarhet då en del av de miljövänliga aspekterna “sköter sig själva”. För att reglera 

de lösningar som ska skapa en hållbar miljö och social hållbarhet finns ett 

Kvalitetsprogram. Det syftar till att klargöra vad det är som ska finnas i den 

offentliga miljön samt vem som har ansvar för det i byggnadsprocessen (Linköpings 

kommun, 2013). 

Social hållbarhet bottnar i en önskan om ökad livskvalitet för individer (utan negativ 

påverkan på de andra delarna av hållbar utveckling) och det är något som är högst 

subjektivt och varierar med individer, kulturer, platser och normer.  Social 

hållbarhet kan uppfattas som ett dynamiskt begrepp som varierar med plats och tid 

(se bland andra Fischer & Amekudzi 2010; Gustavsson & Elander 2013; Jensen 

2015). Haslum et al. (2012) poängterar i tävlingsprogrammet att inkludering är av 

stor vikt för den sociala hållbarheten i området och att människan står i fokus. 

Interaktion och möten är återkommande teman i Vallastadens vision.  I den här 

uppsatsen tolkas Vallastadens vision uttrycka en vilja att skapa ett kvalitativt 

lokalsamhälle. Peters et al. (2010) menar att interaktion är en central del i 

uppbyggandet av ett lokalsamhälle eftersom det skapar en känsla av acceptans. 

Boendeformerna underlättar för varierande grupper av människor att flytta dit, och 

tillåter invånare att bo kvar i stadsdelen om familjeförhållanden eller ekonomisk 

situation förändras (Haslum et al. 2012; Linköpings kommun, 2013). På så vis är det 

möjligt för invånare att bo längre i stadsdelen vilket anses vara positivt för den 

sociala hållbarheten (Williams & Dair, 2006). Den sociala hållbarheten sätter tillit 

till invånarna: en mängd utfall kan identifieras och de avgörs av hur invånarna beter 

sig när de flyttat in. Gemensamma ytor möjliggör men garanterar inte umgänge och 

graden av interaktion kan variera från en nick på gatan till att umgås en 

eftermiddag. Förhållandet mellan beteende och fysisk planering av ett stadsrum är 

inte enkelt och inte heller självklart (Williams & Dair, 2007), se mer under kapitel 

3.1.1. 
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Till skillnad från ekologisk och social hållbarhet är ekonomisk hållbarhet inte med 

som ett av Vallastadens formulerade mål. Däremot finns det ett par logiska steg som 

måste tas där det första utgörs av ekonomiska fördelar med att bygga. Byggherrar 

som inte tror sig kunna uppfylla kraven hoppar av, likaså de som inte ser någon 

ekonomisk lönsamhet för egen del. Tomtstorlekarna i Vallastaden har gjort att flera 

små aktörer har haft möjlighet att planera och bygga bostäder (Vallastaden2017 d). 

Alla har dock inte sett det som ekonomiskt möjligt att genomföra projekt i den här 

storleken och i mars 2015 valde två byggherrar att hoppa av projektet av den 

anledningen (Alvin, 2015). 

Ett mål är att Vallastaden ska vara en förebild för framtida bostadsområden både 

nationellt och internationellt. Där utgör bomässan en central del av 

marknadsföringen. Alla aspekter av Vallastaden som väntas kunna visas upp då 

betyder publicitet för Linköping i form av ett ökat intresse och uppmärksamhet 

vilket kan skapa en konkurrensfördel (Helmér, 2016). Genom att knyta samman 

universitet med den centrala staden väntas Vallastaden utgöra en konkurrensfördel 

även för universitetet och näringslivet. På längre sikt kan det betyda ekonomiska 

fördelar.  
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7. Analys 

Analyskapitlet syftar till att besvara uppsatsens forskningsfrågor: 

 Hur kan bostadsområdets utformning påverka de boendes användande av bil 

som transportmedel? 

 Hur kan bostadsområdets utformning påverka de boendes sociala beteenden 

inom stadsdelen? 

Centrala delar av Vallastadens vision kommer an på vilka invånarna är och hur de 

beter sig. Uppsatsförfattarna har därför formulerat tre hypotetiska individtyper som 

representerar Vallastadens möjliga framtida invånare. De tre grupperna har 

definierats för att spegla ett brett spektrum av individer så effektivt som möjligt. 

Författarna menar att individtyperna reagerar olika och har olika behov och detta 

bör tas hänsyn till, eller åtminstone medvetandegöras, för att säkerställa 

uppfyllelsen av visionen för Vallastaden.  

Första fokusområdet utgörs av bilanvändande som exempel på ekologisk hållbarhet, 

därefter följer ett resonemang kring hur promenader påverkar den sociala 

hållbarheten. Tredje delen handlar om felleshusen och den roll de spelar i vilken typ 

av institutioner och gemenskap som kan tänkas skapas i Vallastaden. Sista delen tar 

ett framtidsperspektiv på hur stadsdelen kan komma att se ut. Även Vallastadens 

effekter utanför stadsdelen diskuteras. 

7.1 Tre individtyper 

Antag att individer med tre olika typer av preferenser kommer att flytta till 

Vallastaden: de medvetna, de förändringsbenägna och de omedvetna. De påverkar 

stadsdelens utveckling och vision utifrån sina respektive värderingar av vad som är 

nytta och kostnad. De antas vara extrema i sina preferenser för att öka tydligheten i 

resonemangen. Att samtliga invånare i verkligheten kommer ha en blandning av 

preferenser från alla tre grupperna är förmodligen betydligt närmare sanningen. 

Nedan följer en redogörelse för de tre individtypernas karaktärsdrag 

De medvetnas preferenser för ekologiskt och socialt hållbart beteende är starka och 

det är därför de väljer att flytta till Vallastaden, vilket gör deras flytt till en typ av 

self-selection. Därför benämns de hädanefter self-selectors. De sopsorterar, föredrar 
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andra transportmedel än bil och är miljömedvetna samt uppskattar att umgås med 

sina grannar. 

De förändringsbenägna har preferenser som stämmer överens med Vallastadens 

visioner, men de lever inte efter dem idag. Anledningen till deras nuvarande livsstil 

är att de har svagare preferenser än gruppen self-selectors. De har inte möjlighet att 

leva på det sätt de önskar därför att deras bostadsområde inte tillåter det. Därmed 

upplevs kostnaderna som högre än nyttan för att till exempel välja bort bilen. En 

flytt till Vallastaden gör att de restriktioner som de förändringsbenägna står inför 

ändras och de kan åtminstone till viss del förväntas ändra sina icke-hållbara 

beteenden. Längre fram i analyskapitlet diskuteras när så är fallet och vad det beror 

på. 

De omedvetna har preferenser som skiljer sig markant från Vallastadens vision samt 

de preferenser som self-selectors och de förändringsbenägna har. Individtypen 

kallas de omedvetna därför att de inte är särskilt intresserade av de hållbara 

beteenden som Vallastaden vill främja. Om de sopsorterar eller väljer bort bilen gör 

de det inte av miljöskäl utan därför att det är billigare eller mer praktiskt. Det är inte 

av stor vikt om deras vänner bor i grannskapet eller huruvida de har en nära 

sammanhållning med andra i närområdet. De omedvetna flyttar till Vallastaden av 

andra orsaker, till exempel geografiskt läge eller boendets planlösning. 

Enligt teorin i kapitel 4 påverkas individer även av varandra. Beroende på vilka 

sociala strukturer som skapas i Vallastaden kan de komma att ha inverkan på 

ekologiska beteendemönster och värderingar i stadsdelen. Detta belyses i kapitel 7.3 

och framåt. 

7.2 Bilanvändande och ekologiskt beteende 

Utsläpp orsakade av trafik skapar ett dilemma där individuell nytta ställs mot 

kollektiv nytta och kan leda till free-riding. Flera av forskningsresultaten som lades 

fram i kapitel 5 visar att den individuella nyttan kan vinna över den kollektiva, även 

när det kommer till miljömedvetna individer. Information eller medvetenhet har 

alltså begränsad effekt när individer väljer att fortsätta köra bil, trots att de känner 

till konsekvenserna av sitt beteende. 

Bilanvändandet beror bland annat av individers preferenser gentemot de faktorer 

som bilen kan påverka som exempelvis flexibilitet, säkerhet och tidsåtgång (Vredin 
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Johansson et al. 2006). Om kostnader associerade med att åka kollektivt minskar 

ökar relativkostnaden för att åka bil. Det vill säga om kollektivtrafiken är smidig att 

använda med frekventa avgångar samt om det är nära till förskola, mataffärer och 

annat, kan bilkörningen minska. Här verkar det därmed finnas utrymme för 

stadsplanering att göra skillnad genom att påverka möjligheter och kostnader för 

bilanvändning. Utifrån den slutsatsen testas hur individtypernas beteenden kan 

påverkas. 

Self-selectors preferensordning borde i det här fallet göra dem mindre benägna till 

att äga en egen bil. Det är inte nödvändigtvis så att de sätter kollektivet före sig 

själva, snarare får de ut en relativt högre nytta av att bete sig just miljövänligt 

jämfört med vad andra individtyper får. I kapitel 5 visades att det inte är säkert att 

det antagandet håller i verkligheten, då majoriteten av forskningsstudierna kring 

miljövänliga beteenden menade att individer, även de miljövänliga, väljer att 

fortsätta att köra bil trots konsekvenserna.  Värt att tillägga är att Georg (1999) går 

emot övriga forskningsresultat i kapitel 5 och hävdar att människor beter sig 

miljövänligt trots att det inte alltid är rationellt. Det stödjer tanken om att 

åtminstone self-selectors inte skulle vara free-riders utan istället välja alternativa 

transportmedel. 

De förändringsbenägna har svagare preferenser gentemot alternativa 

transportmedel, men genom en ändrad kontext finns möjlighet även för dem att 

ändra sitt bilanvändande. I Vallastaden ökas den relativa kostnaden för att äga en 

egen bil av de korta avstånden, de täta avgångarna i kollektivtrafiken samt 

tillgången till bilpool. Beroende på de förändringsbenägnas preferenser gentemot de 

faktorer som bilanvändande kan påverka, ändras deras upplevda relativkostnad och 

de kommer i högre utsträckning att välja mer hållbara transportmedel. Rothstein 

(2003) menar att individer har en tendens att försköna sina preferenser inför andra. 

Om de förändringsbenägna känner en typ av grupptryck att bete sig på ett visst sätt, 

förändras deras beteende av den anledningen. 

Precis som de förändringsbenägna avgörs de omedvetnas beteende i Vallastaden av 

upplevd relativkostnad, men här finns ingen underliggande preferens för just 

miljövänligt beteende. Som konstaterat ovan ändras förutsättningarna för 

bilkörning inne i Vallastaden och därmed tas beslutet att köra eller inte på andra 

premisser än att en individ är miljövänligt lagd. Beslutet fattas utifrån exempelvis 
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om det går snabbare att gå direkt till destinationen istället för att gå till ett 

parkeringshus (vilket framför allt syftar på sträckor inom området), om 

kollektivtrafikens avgångar är tillräckligt frekventa eller om en bil från bilpoolen är 

det mest praktiska valet. Det jämnar ut klyftorna i miljöinställning mellan 

individtyper och de blir mer lika än vad det initialt ser ut som. 

Sammanfattningsvis är det rimligt att anta att utformningen av Vallastaden kan 

komma att påverka bilanvändandet bland invånarna i en ekologiskt hållbar riktning. 

Hur stor den totala effekten blir beror på fördelningen av invånare. Stadsdelens 

utformning antas ha en positiv effekt på self-selectors. De andra två individtyperna 

kan forma sina beteenden i varierande grad efter visionen. Bilpoolen kan eventuellt 

bidra till att locka användare bland de förändringsbenägna och omedvetna. Enligt 

Åslund (2013) finns det i Västra hamnen i Malmö, där bomässan Bo01 ägde rum, 

positiva erfarenheter kring att medlemsavgiften till en bilpool ingår i hyran och 

beläggningen i parkeringshusen är rentav lägre än väntat. 

7.3 Promenader och socialt beteende 

Utformningen av Vallastaden är högst medveten för att skapa möten, vilket sker när 

invånarna lämnar sina hem och ger sig ut i närområdet. Frågan är om utformningen 

fungerar i att få individer att umgås och skapa ett kvalitativt lokalsamhälle. 

Ett uppenbart problem är att alla individer inte nödvändigtvis har samma 

uppfattning om vad som utgör ett kvalitativt lokalsamhälle eller har samma 

uppfattning om hur det skapas. I kapitel 5 lyfts Lunds (2003) samt Saelens och 

Handys (2008) resultat vilka visar på att det är fullt möjligt att stadsplanering kan 

främja sociala band mellan invånare. Peters et al. (2010) poängterar att interaktion 

leder till acceptans och samhörighet vilket bidrar till lokalsamhället. 

Self-selectors flyttar till Vallastaden bland annat för att kunna promenera i större 

utsträckning och de deltar aktivt i det sociala livet. Lunds studie (2003) visade på 

att det sociala livet inte nödvändigtvis utgör en faktor för self-selection. Enligt 

uppsatsens hypotetiska resonemang är self-selectors dock anhängare av hela 

Vallastadens vision och har därmed starka preferenser för att vara en del av 

lokalsamhället. Self-selectors engagemang i området och dess koncept gör att de 

kan antas vara drivande i skapandet av normer och värderingar när det kommer till 

de beteenden som diskuteras här. 
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De förändringsbenägna är öppna för att möta andra vilket gör att 

förändringsbenägna som möter self-selectors kommer att öka sin interaktion med 

andra. Den här individgruppen vill ha en lokal samhörighet, men är inte drivande i 

att skapa den. De kan komma att internalisera normer och värderingar som self-

selectors eller de omedvetna skapar om de upplever att stå utanför gemenskapen 

som ett tillräckligt stort straff. 

De omedvetna kan komma att promenera i högre utsträckning än tidigare, dock 

snarare som komplement än substitut till andra transportmedel (se kapitel 7.1 om 

de omedvetnas bilanvändande). Att vara en del i lokalsamhället är de inte negativt 

inställda till, men de har heller ingen stark önskan att vara det. För de 

förändringsbenägna innebär det ett straff att stå vid sidan om lokalsamhället men 

de omedvetna upplever det inte så. Därför kommer de inte att internalisera de 

normer som self-selectors står bakom då de inte känner sig nödgade att ändra sig. 

De omedvetna kan skapa normer kring interaktion, vilka self-selectors, enligt 

samma resonemang som ovan, inte kommer att anpassa sig efter. 

I den här frågan anser författarna till denna uppsats att Vallastaden kan nå sitt mål 

att ha något för alla: de har helgarderat sig genom att ha flera nivåer och typer av 

möjliga mötesplatser vilket kan göra att alla individtyper kan välja att umgås i det 

sammanhang de föredrar. Det gör att det inte behöver vara vare sig önskvärt eller 

nödvändigt att ändra på något av gruppernas beteenden. Huruvida invånare ska 

umgås eller inte är inte heller direkt påverkbart utifrån, det som kan göras är att 

skapa förutsättningar för det och det har gjorts i utformningen av Vallastaden. Det 

kan dock uppstå konflikter mellan grupperna, något som diskuteras i nästa kapitel. 

7.4 Felleshusen, institutioner och socialt beteende 

De totalt 1 000 bostäderna i Vallastaden delar på sju felleshus vilket innebär att 

ungefär 140 hushåll kommer att ha tillgång till varje felleshus. Hur och till vad huset 

ska användas ska samordnas mellan dessa hushåll. Felleshusen utgör en potentiell 

nyckelfaktor till att skapa den samhörighet som eftersöks av Vallastadens vision. 

Lyckas samordningen kommer felleshusen utgöra ett element som bidrar till social 

hållbarhet och skapar mervärde för invånarna. Nedan fokuseras på de fallgropar 

som finns på vägen till fungerande institutioner samt vilka effekter de har på 

kvarteret, stadsdelen och staden om de inte tas hänsyn till. 
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Samutnyttjandet av felleshusen kommer att karakteriseras av det tidigare nämnda 

fångarnas dilemma (se kapitel 4.2.2) och för att kunna använda huset tillsammans 

behöver fungerande institutioner skapas mellan de boende. De institutioner som 

byggs upp i strukturen i felleshusen kan sedan potentiellt sprida sig till andra 

stängda strukturer när individer lämnar sitt kvarter, eller rentav Vallastaden, och 

träffar andra. De umgås till exempel i någon av parkerna eller pratar med andra 

föräldrar i skola eller förskola.  

Istället för att förvänta sig att fungerande institutioner för felleshusen skapas av sig 

själva, skulle en grupp med representanter från olika boenden och individtyper, 

kunna leda skapandet av institutioner kring felleshusen. För enligt Olson (1971) är 

det sällan en större grupp människor som har ett gemensamt mål aktivt arbetar för 

att uppnå det, istället krävs att ett fåtal arbetar aktivt. Att det tar tid för 

gemensamhetsutrymmen att fungera samt att de kan behöva stöd har observerats 

efter bomässan Bo85.  

Att ha en drivande grupp kan dock inte anses helt riskfritt. Enligt Coleman (1988) är 

en central del av fungerande institutioner att det finns möjlighet att straffa de som 

bryter mot gruppens institutioner och regler samt belöna de som inte gör det. Består 

en sådan grupp till stor del av self-selectors kan det vara utestängande för de andra 

två individgrupperna, framför allt för de omedvetna. Finns inte alla individtyper 

representerade finns en risk att deras åsikter inte beaktas och att det skapas en 

klubb kring ett felleshus som inte involverar alla boenden.  

Rabins (1993) resultat kring vem en individ väljer att belöna eller bestraffa är en 

annan teori som kan påverka felleshusens funktion. Om varje individtyp väljer att 

belöna de av samma individtyp som sig själv, och straffa övriga, kommer det att 

påverka vilken individtyp som använder felleshusen. Är exempelvis self-selectors i 

majoritet finns det en risk att deras beteende tränger ut de andra två individtyperna. 

Att samla för många self-selectors i Vallastaden kan även riskera att andra områden 

blir mindre miljövänliga eller socialt hållbara, om de områden self-selectors flyttar 

ifrån förlorar centrala individer för att existerande institutioner ska fungera. 

Eftersom möjligheterna att använda felleshusen begränsas av dess yta är det möjligt 

att kalla felleshusen för en begränsad resurspool. Kategoriseringen gör det möjligt 

att analysera felleshusens framgång med hjälp av Ostroms (2009) teorier om 

begränsade resurspooler. Felleshusen uppvisar dock inte alla de kännetecken som 
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karakteriserar fungerande institutioner kring en begränsad resurspool. Som tidigare 

nämnt skulle det här betyda att det är svårt att skapa fungerande institutioner kring 

felleshusen. Det gör det i sin tur svårt att ha en fungerande verksamhet i husen som 

involverar alla hushåll. En icke-fungerande användning av gemensamhets-

utrymmena medför risker. Den genomsnittliga boendetiden kan bli kort vilket inte 

skapar incitament hos de boende att skapa fungerande institutioner eller 

upprätthålla strukturer. 

Ser man inte felleshusen som begränsade resurspooler finns dock möjligheten att 

det kommer skapas fungerande institutioner, då enligt den typ som North (1993) 

nämner. Den här typen av institutioner är inte lika robusta som de som skapas kring 

en begränsad resurspool. Skapas fungerande institutioner som tilltalar en stor del av 

de som har tillgång till felleshuset kan det få negativa effekter för stadsdelen i stort. 

Det kan bildas en klubb (definierat av Buchanan [1965]) kring varje felleshus. 

Inträdesavgiften kan inte likställas med boendekostnaden eftersom den bestäms av 

bland annat räntor, utbud och efterfrågan på bostäder samt driftkostnader. 

Medlemsavgiften för felleshusen utgörs istället av tiden en individ lägger ned på 

drift av huset eller en avgift som eventuellt betalas för att utnyttja huset eller delar 

av det. Högre utnyttjande medför ökade driftkostnader. Enligt klubbteori har varje 

klubb ett optimalt medlemsantal och -avgift, det skulle kunna medföra att klubbens 

optimala storlek inte involverar alla med tillgång till felleshusen.  

Enligt Coleman (1988) skapas normer i stängda strukturer. Felleshusen kan antas 

vara en stängd struktur, invånarna kan identifiera varandra efter var de bor även om 

inte alla känner varandra direkt. I experimenthuset i Järnbrott tyckte flera av de 

boende att en del av tryggheten kom från den lilla skalan och möjligheten att känna 

igen alla som bor i huset. Den genomsnittliga storleken på felleshusen gör det svårt 

att känna till alla 14o hushåll med tillgång till det. Det kan ha effekter både på hur 

trygga invånarna känner sig i felleshusen och på hur många av alla potentiella 

användare som använder det. Self-selectors och de förändringsbenägna är troligtvis 

de mest engagerade och mellan dem kan en stängd struktur skapas där den totala 

gruppen är mindre och lättare att överblicka.  

I Järnbrott bidrog samtal kring de flyttbara väggarna till gemenskap mellan husets 

invånare. I Vallastaden utgör felleshusen ett gemensamt samtalsämne. Det betyder 
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att felleshusen kan bidra till att skapa gemenskap på flera plan genom att utgöra en 

plats för möten, men också genom att vara föremål för konversation.  

En skillnad mellan innergårdarna i Upplands Väsby och felleshusen i Vallastaden är 

deras placering. I Vallastaden utgör felleshusen en frivillig plats att besöka, till 

skillnad från de inglasade innergårdarna i Upplands Väsby som är en del av varje 

lägenhets entré. I Vallastaden är det upp till varje individ att bestämma när 

felleshuset ska besökas. Möjligheten att delta efter egna preferenser underlättar för 

en heterogen grupp att dela på ett gemensamhetsutrymme. 

Oberoende av från vilket perspektiv Vallastaden och felleshusen betraktas, är den 

gemensamma nämnaren att dess framgång är beroende av fungerande institutioner. 

Institutionernas utseende beror på vilka individtyper som är aktiva i respektive 

felleshus och vilket stöd som finns när verksamheten ska startas. Det här gör att 

varje felleshus kommer att ha en egen struktur och verksamhet. 

7.5 Ett framtidsperspektiv på hållbara beteenden 

Att hela området är nybyggt, och då relativt dyrt, riskerar att skapa segregation på 

inkomstnivån. Det var något som delvis hände i Bo01-området, se kapitel 5.3.2. 

Segregation kan skapas i och med att alla individtyper inte tilltalas av Vallastadens 

koncept. Det gör att de som flyttar dit riskerar att skapa en stadsdel som är effektiv 

för dem, men inte för Linköping som helhet. Utöver de samhällsekonomiska 

riskerna har en segregerad stadsdel även sociala effekter. Övriga invånare i 

Linköping, som inte identifierar sig med livsstilen i Vallastaden, kan se Vallastaden 

och dess invånare som något de själva inte kan relatera till. Det ökar fördomarna i 

samhället och gör bostadsmarknaden ineffektiv. 

Eftersom det hela tiden blir dyrare och dyrare att producera nya bostäder fortsätter 

segregation att skapas. Trudeau (2013) skriver om nyurbanistiska områden i USA 

som uppvisar minskande segregation när området blivit äldre. Skulle inte 

kostnaderna för att bygga nytt i Sverige minska, hindrar byggkostnaderna en sådan 

utveckling i Vallastaden. 

Scenariot ovan är ett extremt negativt utfall. Att Vallastaden ger upphov till positiva 

effekter i och utanför den egna stadsdelen är också möjligt. Skapas det fungerande 

institutioner kring felleshusen, bilanvändning eller i stadsdelens parker kan det 

utgöra exempel på hur social och ekologisk hållbarhet kan skapas. I sådant fall kan 
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även spridningseffekter i övriga staden förväntas. Kan invånare i Linköping 

observera hur Vallastaden fungerar, antingen genom egna observationer eller 

genom de som bor i Vallastaden, kan det öka incitamenten att förändra sitt eget 

beteende. Det utan att bo i Vallastaden.  

I det tidigare nämnda experimenthuset i Järnbrott kunde observeras att invånare i 

experimenthuset prioriterade att bo i en, för dem, för stor lägenhet framför att flytta 

från huset. Ett liknande mönster kan tänkas uppstå på flera nivåer i Vallastaden. 

Dels om någon inte vill lämna felleshuset de tillhör, dels om någon inte vill lämna 

Vallastaden i stort. Det här minskar rörligheten och utbudet på bostadsmarknaden i 

hela Linköping. På lång sikt kan det här fenomenet ge upphov till segregation samt 

isolering från den övriga staden. Det medför dock samtidigt social hållbarhet i 

lokalsamhället vilket är en huvuddel i Vallastadens vision och kan skapa ovan 

nämnda positiva effekter. 

En stark gemenskap kan skapa en begränsning av själviskt beteende, till exempel 

vid val av transportmedel. Enligt Rothstein (2003) kan individer förändra sina 

preferenser om de måste stå till svars för sina val. Om en individ väljer att använda 

sin egen bil mer än genomsnittet i kvarteret eller stadsdelen och det valet ifrågasätts 

kan det leda till att individen ändrar sitt beteende för att passa in i gemenskapen. 
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8. Slutsats 

Enligt Trudeau (2013) tenderar nyurbanistiska områden i USA att ha en homogen 

befolkning när det kommer till inkomstfördelning. Invånarna i glashusen i 

Upplands Väsby angav att deras innergård fungerade tack vare den homogena 

åldersfördelningen (Söderlind, 1986). Baserat på dessa observationer skulle 

Vallastaden attrahera en befolkning med lika inkomst och felleshusen fungera bäst 

om användarna är ungefär lika gamla. Det skiljer sig markant från att Vallastaden 

ska vara till för alla. Betydande skillnader finns mellan dessa tre områden och i 

kapitel 7 finns flera exempel på hur social hållbarhet ska kunna skapas med en 

heterogen befolkning. 

För att Vallastadens vision om social hållbarhet ska fungera bör de som flyttar dit 

vara intresserade av att bidra och ha en positiv inställning till gemensamhetstanken. 

Gemensamt för self-selectors och de förändringsbenägna är att de mer eller mindre 

aktivt kommer att jobba för att skapa hållbarhet enligt Vallastadens vision, de 

omedvetna kommer inte att göra det.  

Samtidigt är en majoritet av self-selectors inte nödvändigtvis optimalt. De lever 

redan ett mer hållbart liv än genomsnittet och deras flytt till Vallastaden kan tränga 

bort andra potentiella köpare. Till exempel förändringsbenägna köpare, som genom 

att flytta till Vallastaden skulle ändra sitt beteende och därmed ha större positiv 

effekt på hela samhället för att fler individer agerar ekologiskt och socialt hållbart.  

Vid utvärderingen av Bo01 nämner Persson (2005) ett antal delar som är centrala 

för att ett projekt likt Bo01 och Vallastaden ska fungera (skapa engagemang mellan 

olika delar av samhället, kombinera lokala idéer med professionell kunskap, 

förmåga att arbeta långsiktigt). De tre huvudpunkterna överensstämmer med 

planeringsprocessen kring Vallastaden samt författarnas slutsatser. Det här tyder på 

att det finns grundläggande förutsättningar för Vallastadens vision att uppnås. 

Gemensamt för experimenthuset i Järnbrott och Bo85 är att det finns något som 

förenar invånarna och skapar en sammanhållning, utöver boendet i sig. I 

Vallastaden utgör felleshusen en gemensam mötesplats, som inte involverar det 

egna hemmet. Felleshusen är således en nödvändighet för att social hållbarhet ska 

skapas i Vallastaden. 
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Majoriteten av de problem som nämns i kapitel 7 är förknippat med skapandet av 

institutioner och normer på olika nivåer i stadsdelen. Författarna anser att det finns 

möjligheter att ändra individers beteende till att bli mer hållbart genom 

stadsplanering. För öka den sociala hållbarheten pekar tidigare resultat på att en 

nyckelfaktor är stöd för de nyinflyttade att skapa fungerande institutioner. Vilka 

institutioner som skapas beror på sammansättningen av individtyper.  
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9. Framtida forskning 

Uppsatsen bidrar med insikter till vidare forskning och utvärdering av beteende och 

stadsplanering. Uppsatsförfattarna har i analysen visat på hur komplicerat det är att 

påverka beteenden utan att veta vad som ligger till grund för dem. Individer har 

olika värderingar och preferenser vilket medför blandade reaktioner. Därför är det 

svårt att planera för beteenden i ett nytt område. 

Vidare forskningsämnen baserat på teman den här uppsatsen vidrört är exempelvis 

segregation och nudging. Forskning om segregation i förhållande till stadsplanering 

kan motverka att nya stadsdelar överlag inte blir avskärmade från resten av staden 

eller delar av befolkningen. Nudging utgör ett förhållandevis nytt forskningsområde 

inom beteendeförändring. Det syftar till att hitta metoder att ändra individers 

beteenden utan att deras preferenser förändras, vilket den här uppsatsen menar att 

stadsplanering kan. 

Det är författarnas förhoppning att den här uppsatsen inspirerar till fler analyser av 

Vallastaden. De lärdomar som kan dras från den här typen av projekt kan bidra till 

en värld med mer, och fler, hållbara städer. 
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