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ABSTRACT 

Johansson, M. 2016. Sjukhuset och staden – Ett rumsligt integreringsperspektiv på Akademiska sjukhuset i 

Uppsala. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala Universitet.  

 

Sjukhuset är en offentlig plats som präglas av utformning och bebyggelse skapad för att bedriva vård. Därmed 

upplevs platsen ofta annorlunda sett till andra offentliga platser. Teorier om terapeutiska landskap och 

evidensbaserad design syftar till ett mer holistiskt perspektiv på vården. Enligt dessa är utomhusmiljön viktig för 

såväl patienter som personal. Med Akademiska sjukhuset som fallstudie behandlas i denna uppsats de problem 

som kan uppstå i och med en vilja att integrera ett sjukhusområde med resten av staden. Det ställs krav på att 

området inte bör fungera som en barriär och samtidigt finns en strävan efter god utomhusmiljö i ett vårdande syfte. 

Intervjuer med tjänstemän i den offentliga sektorn och analyserande av offentliga dokument har utförts i studien. 

Resultatet visar att ett större flöde genom sjukhusområdet delvis eftersträvas vilket är en motsättning för en läkande 

miljö, för vissa. En stärkt integration kan samtidigt öka tillgängligheten såväl ut från sjukhuset som in till sjukhuset. 

 

Nyckelord: sjukhus, rumslig integration, terapeutiska landskap, Uppsala, Akademiska sjukhuset 

 

Handledare: Peeter Maandi 
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1. INLEDNING 
 

1.1. Bakgrund 

Terapeutiska landskap och läkande miljöer är begrepp som åsyftar till att patienter ska vistas i 

miljöer där de trivs och således läker på effektivaste sätt. Därmed är utformningen av sjukhuset 

essentiell för kvaliteten på vården som bedrivs. Sjukhusplaneringen ska skapa rätt 

förutsättningar för att den högkvalitativa vården ska kunna bedrivas, genom att tillgodose de 

krav som patienter, personal och besökare ställer. Sjukhuset är som bekant en plats där många 

olika aktörer vistas varje dag. Gruppen patienter, enskilt, innefattar en stor variation i graden 

av avancerad vård och längd på sjukhusbesöken. Det, i sin tur, ställer krav på möjligheten för 

människor att kunna besöka patienter. Samtidigt är det en arbetsplats med krav på god 

arbetsmiljö, för att säkerställa den högkvalitativa vården. En ytterligare dimension är att 

sjukhusområdet är en offentlig plats, som ska vara tillgänglig för alla. 

Akademiska sjukhuset ligger längs med institutionsstråket på Fyrisåns västra sida i 

Uppsala. Sjukhusområdet är ytmässigt lika stort som stadens centrum och hade 2013 nästan 8 

000 anställda. Där sker 906 läkarbesök, 165 inskrivningar för sjukhusvård och 37 akuta 

ambulansutryckningar varje dag (Statens konstråd och Akademiska sjukhuset, 2014). Som 

universitetssjukhus är Akademiska sjukhuset även en viktig institution för utbildning och 

forskning. 

Akademiska sjukhuset är med andra ord en stor arbetsgivare och betydande institution för 

Uppsala län och Uppsala kommun. Vidare bidrar sjukhusets specialistenheter, utbildning och 

forskning till att sjukhuset blir en viktig institution både nationellt och internationellt. Med 

sjukhusområdets redan stora areal och centrala placering i Uppsala är området en intressant 

plats ur ett planeringsperspektiv. I sjukhusplaneringen finns krav på expansion och ombyggnad 

i takt med att utvecklingen inom medicin och vård fortlöper samt att prognoser visar på en 

befolkningsökning i kommunen (Landstinget i Uppsala län, 2015, s. 5 & Uppsala kommun, 

2015a). I ett gestaltningsprogram för projektet “Framtidens Akademiska” (Landstinget i 

Uppsala län, 2013, s. 5) skrivs att genom detta program ska en ökad tillgänglighet och 

sammanlänkning med resten av stadens och dess invånare möjliggöras. 

Under hösten 2015, när den här uppsatsen skrivs, är Akademiska sjukhusets område under 

ombyggnad och nybyggnad där det ställs olika sorters krav från olika aktörer (exempelvis 

personal, besökare, patienter) i området. Samtidigt som att det finns en vilja att integrera 

sjukhusområdet med staden, finns även krav på god vård och trygghet för de som verkar på 

området.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka relationen mellan krav på god läkande miljö och ett 

sjukhusområde som är väl integrerat med resten av Uppsala. Vidare vill jag åskådliggöra de 

eventuella problem som kan tillkomma vad gäller integration eller avsaknad av detsamma, på 

ett sjukhusområde. För att uppnå uppsatsens syfte ställs följande frågor: 

 

 Varför anses en tydligare integration av sjukhusområdet vara nödvändig? 

 Vilka motiv anförs för en bättre integrering? 



5 
 

 Vilka eventuella motsättningar finns det mellan en integrerad sjukhusstad och en 

högkvalitativ vård? 

  

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer inte behandla sjukhusstadens inomhusmiljöer även om dessa kan ha direkt 

koppling till upplevd sjukhusvistelse och kvalitet på vård och således koppling till 

utomhusmiljöerna. Det finns en medvetenhet om att vården som bedrivs inomhus inte 

nödvändigtvis måste påverkas i nämnvärd utsträckning av vad som sker utanför. Patienter, 

vårdpersonal och besökare är inte aktuella respondenter i denna studie, då uppsatsen behandlar 

vad som är tänkt att integrera sjukhusområdet och upplevda integrationsproblem och 

hanteringen av desamma.   

 

1.4 Sjukhusområdet: en kort beskrivning 

Sjukhusområdet & sjukhusstaden: Det aktuella området i den här studien är det stora 

rödsträckade området benämnt ’Akademiska sjukhuset’ i figur 1. Det finns ytterligare två, 

mindre, rödsträckade områden. När det refereras till sjukhusområdet eller sjukhusstaden åsyftas 

inte dessa. De är dock fastigheter som används av sjukhuset. 

 

Figur 1. Karta över utvalda delar av Uppsala. Källa: Landstinget i Uppsala län, 2015, s. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademiska sjukhuset, där det ligger idag, invigdes 1867 efter att flera föregångare funnits i 

Uppsala ända sedan början på 1300-talet. Universitetssjukhuset inrättades under tidigt 1700-tal 

och huserade då i Oxenstiernska huset vid Riddartorget i Uppsala. I slutet av 1800-talet hade 
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flera sjukvårdsinrättningar förenats på den plats vi idag kallar sjukhusstaden (Egeland, 2009, s. 

12–13). 1852 förändrades villkoren för att ta licentiatexamen i medicin. Klinisk tjänstgöring 

ställdes som krav. De kliniska avdelningarna vid universitetet var för små för det stora antalet 

som tjänstgjorde. Innan sammanslagningen ansågs dåvarande sjukhusanläggningar inte vara 

tillräckligt moderna samt att antalet sängar var för få. Under tiden flyttade stora delar av 

landsbygden till staden, Uppsala stod inför en stor befolkningsökning. Således blev en 

sammanslagning nödvändig (Åberg, 2008, s. 30–31). 

 

2. TEORI 
 

I det här kapitlet redogörs för studiens centrala, teoretiska begrepp, med vars hjälp empirin 

belyses. Inledningsvis presenteras tidigare forskning om begreppet offentlighet och offentliga 

rum. Vidare behandlas tidigare forskning om evidensbaserad design och terapeutiska landskap, 

som i uppsatsen tillhör samma litteraturkategori. Det vill säga de teoretiska begrepp som ställer 

särskilda krav på en läkande miljö. Potentiellt finns såväl motsättningar som samspel mellan 

teoriavsnitten. Viljan att integrera ställs här mot viljan av att skapa en god, läkande miljö. 

Exempelvis visar teorier om offentlighet att det bör finnas en utformning och känsla som 

medför en öppenhet för alla. Delar av den terapeutiska landskapsteorin menar att sjukhus 

behöver vara slutet och skyddat. 

 

2.1 Offentlighet 

Begreppet offentlighet får ofta representera flera olika företeelser. Det används för att beskriva 

exempelvis statliga myndigheter, landstinget eller kommunala inrättningar. Samtidigt används 

även begreppet för att beskriva gator, torg och parker, det vill säga det offentliga rummet. I 

verket Borgerlig offentlighet uttrycker Jürgen Habermas (2003) att det offentliga är arrangerat 

tillgängligt för alla, åtminstone i talet om det offentliga. Samtidigt menar Habermas att det även 

handlar om mer än bara tillgänglighet. Allmänhetens interaktion eller närvaro i exempelvis en 

offentlig byggnad är inte nödvändig för att den ska kallas just offentlig (Habermas, 2003, s.11-

12). Som exempelvis staten representerar offentligheten, representerar även särskilda 

byggnader, exempelvis ett statligt kontor, densamma genom att tjäna och tillhöra medborgarna. 

I sin avhandling, Öppna rum, förklarar Andersson (2002) innebörden av offentlighet genom att 

dela upp begreppet i dels ”öppen, tillgänglig” och dels ”gemensam, kollektiv” (Andersson, 

2002, s. 19). Utformas det offentliga öppet och tillgängligt för människor som vill uppehålla 

sig där, kommer en gemensamhet att infinna sig för dem som vid samma tillfälle befinner sig 

där eller på annat sätt medverkar. Utöver det kommer även en tillgänglighetsfrämjande 

utformning av rummet att ge individen en upplevelse av tillhörighet genom att vistas där. Till 

skillnad från tidigare nämnda gemensamhet, behöver det inte begränsas till samhörighet eller 

tillhörighet med enbart dem som är direkt närvarande. Den senare tillhörigheten är 

upplevelsebaserad, subjektiv tillhörighet. Det möjliggör känslan att befinna sig i ett större 

sammanhang. Exempelvis kan en individ som cyklar till arbetet känna en viss tillhörighet med 

andra på gatan. Samma individ kan även känna en tillhörighet i ett större sammanhang, till 

exempel alla cyklister, oavsett var de befinner sig (Andersson, 2002, s. 20).  
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Vidare menar Andersson att offentlighetens motsatsrelation med det privata är av stor vikt 

för möjligheten att förstå samhället samt för att förstå begreppen i sig själva. Privat syftar, i 

motsats till offentlighet, till ”enskilt, slutet och intimt” (Andersson, 2002, s. 19-20). För att 

förenkla det kan man tänka sig hemmet som det privata. Hemmet tillhör inte alla och alla får 

inte vara där, den boende bestämmer vem som är välkommen in. Ytterligare en som intresserat 

sig för begränsningar i det offentliga är Lieberg (1999). Lieberg nämner att det även finns 

privata verksamheter i det offentliga rummet, i form av exempelvis kaféer och dessa tillåter i 

princip samma fria rörelse som resten av det offentliga rummet. Med det menas att alla får vara 

där och ta del av utbudet inom det privatägda, som om det vore offentligt men de är fortfarande 

privata ur den aspekten att de endast är tillgängliga under vissa tidpunkter och tillhör således 

inte alla (Lieberg, 1994, s. 197–198). Det sistnämnda kan benämnas som halvoffentligt och 

syftar då till miljöer som kan användas av alla men begränsas på ett eller annat sätt (Olsson, 

1998, s.6 i Andersson, 2002, s. 25). 

Det finns även en väsentlig social del av offentlighet, som delvis berörts redan men behöver 

klargöras. Den sociala delen, även kallad social sfär, tar ofta avstamp i var den sker. Ovan 

nämnda cykelexempel sker på gatan och skulle därmed kunna kallas gatuoffentlighet. På 

samma sätt skulle det som sker på ett evenemang gå under begreppet evenemangsoffentlighet. 

Det kan finnas vissa särskilda krav i den formen av offentlighet. Exempelvis att man måste 

betala för att vistas på evenemanget (Andersson, 2002, s. 19; Lieberg, 1994, s. 197). Lieberg 

menar även att det finns en till dimension av den sociala offentligheten. ”Men offentligheten 

kan också utgöra en egen social sfär, frikopplad från den fysiska miljön, med egna 

inträdesregler, umgängesformer, etc.” (Lieberg, 1994, s. 197). Det finns alltså en offentlighet 

som präglas av andra företeelser hos särskilda grupper, exempelvis pensionärer eller barn, där 

ålder skulle kunna vara avgörande för den upplevda offentligheten.  

 

2.2 Offentliga rum 

Huruvida en plats upplevs som ett offentligt rum beror även på hur människor använder platsen. 

Även om tillgängligheten är hög och trots att platsen definieras som en gemensam plats, 

kommer ändå platsen inte att upplevas som offentlig om den inte används på ett sätt som gör 

att alla känner sig välkomna. Lieberg menar att offentligheten inte är definitiv, utan kan 

graderas i en slags offentlighetsskala. Lieberg (1994, s. 199) ger ett exempel på när 

användningen begränsar en plats eller rummets offentlighet: 

 

Det är just det som sker när ungdomar tillfälligt ”tar över” delar av ett torg, en park eller en vänthall, därför 

att de inte har någon annanstans att ta vägen. Andra tillfälliga besökare kan då känna sig besvärade och 

försöker undvika platsen.   

 

Detta gör att människor isolerar sig och det offentliga rummet upplevs då som otillgängligt. 

Som följd tappar rummet eller platsen sin offentlighet när tillgängligheten minskar, en 

privatisering av det offentliga uppstår (Goffman, 1970 i Lieberg, 1994, s. 199). Även om en 

plats är en offentlig plats ur ett juridiskt perspektiv, bestäms platsers offentlighet av hur de 

uppfattas och används (Lieberg, 1994, s. 199). 
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Sociologen Hans Paul Bahrdt (1967) menar att genom marknaden (affärsgator exempelvis) 

säkerställs en valfrihet där individen själv bestämmer hur kontakten med andra individer ska se 

ut. Det kännetecknar bristfälligheten av integreringen i det offentliga. Den kan aldrig bli 

fullständig eftersom att den utan vidare kan avbrytas. Detta uttrycker Bahrdt även som 

utmärkande för stadens liv i allmänhet. I det vardagliga stadslivet sker viss interaktionen mellan 

människor. Interaktionen kan exempelvis bestå av att visa någon annan vägen eller att kliva åt 

sidan för att släppa någon förbi. Den interaktionen är oftast inte tillräcklig för att avslöja något 

privat människor emellan. Bahrdt menar att sådant är fallet om civil klädsel bärs, vilket det 

oftast gör; viss klädsel kan avslöja exempelvis yrke. Till exempel social grupptillhörighet blir 

således svår att urskilja under de korta möten som sker i staden, med främlingar (Bahrdt, 1967, 

s. 54-55). De flesta möten som sker i det offentliga rummet, sker alltså snabbt och endast med 

viss, kort kommunikation. När vi exempelvis går på stadens gator sker viss kommunikation 

som inte avslöjar något om den andre. Trots interaktionen förblir man anonym då distansen till 

andra människor består. Det är vad Bahrdt kallar den ofullständiga integreringen. Det privata 

finns kvar hos individen i det offentliga, framförallt finns valmöjligheten att behålla det privat 

(Ibid, s. 56-57). 

   

2.3 Patient i fokus – evidensbaserad design 

Evidensbaserad design är benämningen på den forskning som bedrivits när man har studerat 

förhållandet mellan sjukvård och fysisk miljö. I en rapport för evidensbaserad design (Ulrich et 

al., 2008) sammanställs en mängd olika empiriska forskningsstudier. Rapporten fokuserar 

främst på inomhusmiljön men belyser även vikten av rätt utformning på utomhusmiljön. Bland 

annat fanns särskilt starka evidens för att naturvyer utanför sjukhusets fönster bidrog till att 

patienter kände mindre smärta och stress. Forskningsgenomgången gav även indikationer på att 

patienters inskrivningstid och depressionsrisk minskade samt att tillfredställelsen ökade. 

Samtidigt indikerades ett samband mellan naturvyer och personalens välmående, där stress 

avtog och tillfredställelse tilltog (Ulrich et al., 2008, s. 148). Dock gäller detta såväl simulerade 

som faktiska naturvyer (Ibid., s. 128). Ulrich menar även att orientering, att hitta på sjukhuset 

är viktigt. Flera studier visar på att navigeringsproblem leder till både ineffektivitet i vården 

och stress hos människor. Svårt att hitta leder också till att patienter och besökare är mindre 

nöjda med sitt sjukhusbesök (Zimring, 1990; Ulrich et al., 2006; Press Ganey, 2003 i Ulrich, 

2012, s. 48). 

Genom att låta människor se en stressig film för att sedan få se filmer på olika urbana 

(typiska stadsmiljöer, gallerior exempelvis) eller naturliga miljöer (miljöer med riktig 

förekomst av grön vegetation och tillhörande ljud av exempelvis fåglar), fann Ulrich et al. 

(1991) att de naturliga miljöerna starkt bidrog till snabbare sänkning av stressnivåer jämfört 

med de urbana miljöerna. Undersökningen mätte såväl fysiologiska egenskaper som 

försökspersonernas självuppfattade välmående. Puls, muskelspänningar och hudens 

ledningsförmåga var alla fysiologiska egenskaper som de naturliga miljöerna gav positiva 

reaktioner på, genom att de avtog (Ulrich et al., 1991, s. 216-217, 222). Ulrich et al. menar även 

att ett positivt känsloläge var markant starkare vid upplevd naturlig miljö än vid de urbana 

miljöerna. De naturliga miljöerna gav även en positiv inverkan på upplevd rädsla och ilska 

(Ulrich et al., 1991, s. 220, 223). Vidare kan naturmiljöerna fungera som en mer stressande 
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miljö, jämfört med en urban miljö, om de inte leder det positiva känsloläget. Individens 

uppmärksamhet är starkare i de naturliga miljöerna och skulle då exempelvis en orm visa sig, 

kan detta ge starkare negativa reaktioner i en naturmiljö än om individen befann sig i en urban 

miljö. Detta eftersom förmågan att fokusera och ta in saker stärks i naturmiljön (Ulrich et al., 

1991, s. 224-225). Liknande resultat presenteras i en annan studie. Där utsattes 500 

försökspersoner för typisk naturmiljö respektive typisk urban miljö. Drygt hälften visade på en 

mer negativ inställning till medmänniskor och koncentration i stadsmiljön. Däremot påverkades 

endast en på tio negativt av naturmiljö. Generellt påverkades människor tre till fyra gånger mer 

positivt till upplevelsen av naturmiljö kontra stadsmiljö (Piperek, 1975 i Grahn, 1991, s. 371–

372).  

 

2.4 Terapeutiska landskap i sjukhusmiljön 

Terapeutiska landskap är miljöer där både fysisk och mental läkning eller återhämtning får 

utrymme att äga rum (Gesler, 1993, s. 171). Genom att applicera kulturgeografi tillskrivs, anser 

Gesler, ett bredare perspektiv på de terapeutiska landskapen och vad som gör dessa landskap 

till läkande miljöer (Gesler, 1992, s. 735). Det terapeutiska landskapet innefattar mer än bara 

den utformningen på de fysiska landskapen. Istället används begreppet snarare som en 

geografisk metafor för att förstå läkningsprocessen som sker på platsen. Tillsammans med den 

fysiska utformningen av en plats utgör individers föreställning av en plats och sociala relationer 

grunden av en läkande miljö. Individer och sociala relationer gör att den läkande miljön är under 

ständig förändring, beroende på vad som händer på platsen och hur det mottas av människor. 

Alltså är landskapet en produkt av mänskligt agerande inom ett samhälles begränsningar såväl 

som byggd, fysisk miljö (Gesler, 1992, s. 743).  

Begreppet terapeutiska landskap, menar Gesler, bidrar till ett mer tvärvetenskapligt 

angreppssätt på sjukvård genom att låna idéer och perspektiv från olika vetenskapsgrenar. 

Antropologi, ekonomi, geografi, psykologi, sociologi och statsvetenskap får genom begreppet 

terapeutiska landskap en plattform att tillsammans utveckla vården. Gesler menar att de olika 

disciplinerna generar ett mer holistiskt synsätt och visar på att det inte går att bara studera det 

fysiska landskapet utan att studera individerna på platsen och dennes sociala interaktioner med 

allt från människor till symboler. Det sociala och det rumsliga är tätt sammanflätade och därmed 

blir det tvärvetenskapliga centralt för att förstå platsers inflytande på individers rehabilitering 

och välmående. Ett komplement till den forskning som bedrivits tidigare, som Gesler menar 

nästan uteslutande, har bestått av ett kvantitativt, reducerande, sökande för minsta gemensamma 

nämnare hos individer (Gesler, 1992, s.744). 

 Gesler (1993) staplar upp flera fysiska faktorer som kan bidra till den här sortens landskap. 

Till att börja med menar Gesler att naturmiljöer ökar välmående, såväl fysiskt som mentalt. 

Vidare framhåller Gesler att patienter bör skyddas från stress, som exempelvis kan upplevas i 

gaturummet i andra urbana miljöer än sjukhusmiljön. Samtidigt betonas vikten av att inte isolera 

patienterna från omgivningen. Arkitektonisk medvetenhet, exempelvis symboler och relationen 

mellan byggd och naturlig miljö, är även centralt för att uppnå terapeutiska, läkande miljöer. I 

sjukhusmiljön kan till exempel stora högteknologiska maskiner bidra till en känsla av osäkerhet 

och rädsla hos vissa. Samtidigt kan samma maskin skapa en känsla av trygghet och säkerhet 

hos andra. Att ta hänsyn till dessa faktorer och skapa en läkande miljö, bidrar även till en mer 
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effektiv vård och kan därmed bli ekonomiskt rationellt (Gesler, 1993, s. 184-185). Geslers fokus 

ligger däremot på en läkande miljö. Faktorerna ger individen en möjlighet att skapa mening och 

känsla för platsen, vilket skapar identitet och trygghet som i sin tur möjliggör det terapeutiska 

landskapet ytterligare. Mening för platsen, tillsammans med, bland annat, natur, vardagligt 

livssätt och sociala relationer bidrar enligt Gesler till en läkande miljö (Gesler, 1993, s. 186).  

I en undersökning på ett sjukhus för psykiatrisk vård i London fann man att 

sammanlänkningen med det fysiska och sociala urbana landskap omgivet kring sjukhuset var 

viktigt. Att kunna tillbringa tid utanför själva sjukhusområdet uppskattades av patienterna. Det 

gav även människor chansen att upprätthålla kontakt med resten av samhället och det i sin tur 

förenklade processen att återgå till det vardagliga när de blev utskrivna. Tillgängligheten till 

resten av staden, utanför sjukhusområdet visade sig även vara väsentlig för personal och 

besökare. Dock handlade det snarare om bristen på bra kommunikationer. Flera av deltagarna i 

studien menade att det var angeläget att kunna ta sig till och från sjukhuset på ett enkelt och 

säkert sätt. Bristen på upplysta gångvägar mellan sjukhuset och kollektivtrafikens hållplatser 

var ett problem för några i personalstyrkan (Curtis et al., 2007, s. 605).  Vidare visade 

undersökningen på att både patienter och personal betonade vikten av vardagliga aktiviteter, 

med syftet att vara avslappnande och för att helt enkelt slå ihjäl tid. ”Ideally these would involve 

taking patients out of the hospital…” (Curtis et al., 2007, s. 604). Avsaknaden på passande 

platser på sjukhusområdet tillsammans med tidsbristen för personal att avlägga tid till sysslor 

utanför sjukhusområdet begränsade sådana aktiviteter (Ibid.).  

I samma undersökning kom man även fram till att en avslappnad, skyddad, hemtrevlig 

miljö var centralt för flera av respondenterna. Dock menade vissa att för mycket fokus på den 

sortens miljö kunde leda till att människors process tillbaka in i det vardagliga samhällslivet 

kunde försvåras (Curtis et al., 2007, s. 606). Detta menar Curtis et al. Belyser problematiken 

med att utforma en, i det här fallet, psykiatrivårdsklinik. Dels avslappnat och hemtrevligt för 

att bidra till det terapeutiska landskapet och dels behöva planera för en enkel utskrivning 

tillbaka till vardagen (Curtis et al., 2007, s. 602). Flera patienter uttryckte även en saknad av 

privata platser, där de fick vara ifred för en stund. Detta visade sig även vara viktigt för 

personalen. Samtidigt behövdes platser för social interaktion mellan patienter och personal. De 

platserna blev en miljö där en relation mellan de två kunde skapas, som i sin tur gav tillfälle för 

en smidigare vård (Ibid., s. 601-602). Det här belyser ytterligare ett problemområde: att värna 

om de privata miljöerna, för såväl patienter som personal men även tillgodose platser där en 

vardaglig social interaktion kan äga rum.  

Viktigt i skapandet av terapeutiska landskap, för planerare, menar Curtis et al., är att i större 

utsträckning genomföra samråd med dem som verkar på sjukhuset. Ett holistiskt synsätt där 

man tar hänsyn till flera olika aktörers syn på det terapeutiska landskapet. Detta tar dock inte 

bort legitimiteten i de kvantitativa studier som hittills legat till grund för stor del av 

sjukhusdesignen, utan bara istället ses som komplement. Med det i åtanke framhåller författarna 

att de enkätundersökningar som genomförs behöver kompletteras för att förstå varför patienter 

kände sig nöjda eller missnöjda (Curtis et al., 2007, s. 606-607). Även Williams menar att 

subjektiviteten hos individen är väldigt viktig för att förstå hur den holistiska medicinvården 

(icke-traditionell vård, exempelvis läkande platser) är central för utövandet av god vård och 

främja god hälsa (Williams, 1998, s. 1201). I den subjektiviteten kommer begreppet sense of 
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place till användning, där meningen är att förstå varför miljöer och platser skiljer sig mellan 

individer. ”It is this subjective knowledge that give such places signifcance, meaning and felt 

value for those experiencing them.” (Williams, 1998, s. 1197). Det är genom värderingar, moral 

och uppfattningar (präglade av samhället) som platsen får ett värde för individen, vissa platser 

uppfattas negativt och andra positivt. De positiva bidrar då till de terapeutiska landskapen. 

Huruvida platsen uppfattas som positiv, beror alltså på vad människor som använder den 

förväntar sig av platsen. 

Även om samråd i större utsträckning implementeras, finns fortfarande en stor motsättning 

om det inte går i linje med den typ av vård som sjukhuset vill bedriva. Det kan exempelvis vara 

svårt att hantera förhållandet mellan frihet för individen och övervakning som kan vara 

nödvändig för att patienten ska bli frisk (fler exempel har nämnts ovan). Vidare kan det ta 

väldigt lång tid för de terapeutiska landskapen att få en mening för individer, vilket ställer krav 

på en flexibel design, där utrymme för förändring finns. Dock kan det uppfattas som något av 

en utopisk förhoppning (Curtis et al., 2007, s. 607). Curtis et al. menar även att platsernas 

utformning och placering kan komma att bli betydelselös om ingen använder dem: ”We noted 

that some of the potential offered by the new hospital buildings and their location could not be 

used because of lack of staff to support some types of activities for patients” (Curtis et al., 2007, 

s. 608). Om det inte finns assistans för de patienter som är i behov av hjälp, skapas ytterligare 

en dimension av problemet där tid för personalstyrkan hamnar i fokus.  

Grahn (1991, s. 369-370) menar att äldre patienter tilldelas en roll att de är behövande och 

bräckliga i vården på sjukhus. När patienten då inte känner igen sig i den roll och identitet som 

den tilldelas, söker patienten efter miljöer där dess vanliga identitet känns igen. Miljöer som 

natur, grönska och utomhusmiljöer tyder på att vara sådana miljöer. Dessa är invanda miljöer 

som påminner de äldre om välmående. Grahn menar även att utan dessa platser cementeras 

känslan av att vara sjuk och avsaknaden av sin identitet som frisk kvarstår. Det finns då en risk 

för att förminskas ned till att bara vara en person som är sjuk. 

Sammanfattning: Med bakgrund till det teoretiska ramverk som den ovan presenterade 

litteraturgenomgången utgör kommer dessa att användas för att besvara uppsatsens 

frågeställningar och åskådliggöra teorin i det empiriska materialet. Litteraturgenomgången har 

haft två teman där teoridiskussionen kring offentlighet och offentliga platser behandlat ett 

bredare perspektiv som gäller för, i synnerhet stadens, alla rum. Medan teoridiskussionen om 

evidensbaserad design och terapeutiska landskap har behandlat ett sjukhusområdes särskilda 

förutsättningar vad gäller en läkande miljö. Det framgår att viss tvetydighet finns i de läkande 

miljöerna. Människor uppfattar samma miljö på olika sätt. Viss spänning i teorierna går att 

urskilja vad gäller de negativa effekterna utav en urban miljö samt tillgängligheten och 

öppenheten som diskuterades inledningsvis. Samtidigt framgår även att samma spänning kan 

utgöra en möjlighet för vissa. I nästa kapitel presenteras den metod som använts för insamlandet 

av där efter kommande kapitel, det empiriska materialet, med Akademiska sjukhuset i Uppsala 

som fallstudie. 
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3. METOD 

 

Då syftet med studien har varit att besvara frågor kring planering och visionära ståndpunkter 

hos planerande aktörer, med direkt eller indirekt koppling till Akademiska sjukhuset i Uppsala, 

har en kvalitativ metod använts. Pål Repstad (2007, s. 22) menar att kvalitativa studier ofta 

förser forskaren med en god grund för att förstå lokala skeenden. Det empiriska materialet har 

införskaffats genom att studera de centrala dokument som berör Akademiska sjukhuset och dess 

område samt semi-strukturerade intervjuer med tjänstemän som arbetar med planeringsfrågor i 

olika verksamheter. Både dokumentstudier och intervjuer genomfördes för att få ett bredare 

datamaterial och en större säkerhet i det empiriska materialet.  

Uppsatsen har ett iterativt, induktivt angreppssätt, vilket betyder att genomförandet har 

bestått av: ”… en rörelse som går fram och tillbaka mellan data och teori.” (Bryman, 2011, s. 

28). Inledningsvis studerades aktuella planer för sjukhusområdet för att sedan övergå till teorier 

kring aktuella begrepp. Även teorier kring vad som är en läkande miljö, som möjligtvis förklarar 

sjukhuset som en speciell plats i staden, studerades. Utifrån detta formulerades en semi-

strukturerad intervjuguide. Resultaten av undersökningen kopplades sedan tillbaka till den 

teoretiska bakgrunden. Pål Repstad skriver att: ”Kvalitativa metoder handlar om att 

karaktärisera.” (Repstad, 2007, s. 13). Det är förhållningssättet som eftersträvas i den här 

uppsatsen. 

En fallstudie av Akademiska sjukhuset i Uppsala har gjorts för att besvara uppsatsens 

frågeställningar. Anledningen till det är, som nämnts tidigare, att specifika fenomen för 

sjukhusmiljön ska kunna konkretiseras. Dessutom bidrar en fallstudie till att kunna jämföra med 

andra sjukhus eller komplexa miljöer för att studera skillnader och likheter, då miljöer kanske 

inte alltid är lika unika som först förutspåddes. Det skulle kunna ge fog för att befästa mer 

generella påstående och slutsatser (Repstad, 2007, s. 23, 39). Valet av plats är delvis av 

bekvämlighetsskäl då jag studerar i Uppsala. Studier på integrering av sjukhus skulle kunna 

genomföras på andra platser likväl, vilket ytterligare legitimerar en jämförande studie som 

komplement till den här studien. Delvis är valet av plats även grundat i att om man vill studera 

processer i en annorlunda miljö, bör inte processer studeras på en genomsnittlig plats (Repstad, 

2007, s. 37).  

Resultatet från landstingets och kommunens plandokument samt intervjuer med tjänstemän 

ställs mot teorier om utomhusmiljöers påverkan på vården som bedrivs på ett sjukhus. Genom 

att se sjukhuset som den offentliga institution som det är, kommer även teorier om offentliga 

platser vara relevanta. Dessa huvudsakliga teoriavsnitt kommer i sin tur att ställas mot varandra 

för att belysa stridigheter, alternativt enigheter, teorierna emellan.  

 

3.1 Dokumentanalys 

I besvarandet av frågeställningen har en kvalitativ innehållsanalys genomförts. 

Tillvägagångssättet är att bakomliggande teman eftersöks i de aktuella dokumenten (Bryman, 

2011, s. 505). I den här studien delades materialet upp i tre olika teman: Beskrivningar av 

området, terapeutiska landskap och offentlig plats. En uppdelning har även skett efter vad jag 

märkte är ofta återkommande teman. Dessa teman har varit: tillgänglighet, orientering, 

naturmiljö och urbanitet. Syftet med den tematiska uppdelningen var att identifiera när den 
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teoretiska bakgrunden skiljer sig eller är förenlig med de effekter som väntas av den tänkta 

planeringen. Exempel på frågor som ställs texten är: Vill man få in människor på området? Vill 

man få ut människor från området? Vad är syftet med förslag på utformning och gestaltning? 

Vad anses dåligt? Vad anses bra? Det kallar Esaiasson et al. (2012, s. 211) för att logiskt ordna 

innehållet i texten. Syftet är att sortera texten i lätt överblickbara kategorier.  

Den kvalitativa innehållsanalysen gjordes med ett hermeneutiskt synsätt. Den teoretiska 

bakgrunden i den här studien samt min egen kunskap är central för tolkningen av dokumenten. 

Kontexten som dokumenten författades i skiljer sig från den kontext som analysen i den här 

uppsatsen hade. Det som karaktäriserar det hermeneutiska synsättet är en medvetenhet om att 

texter kan tolkas på många olika sätt samt att de tas emot på olika vis i olika kontexter (Bryman, 

2011, s. 508). Målet med att använda sig av metoden är att försöka analysera texten utifrån den 

mening som textens upphovsman hade i skrivande stund (Ibid., s. 507). Det finns alltså risk för 

tolkningar som med annan teoretisk bakgrund hade skiljt sig väsentligt från den som genomförts 

i den här studien. Min egen subjektiva uppdelning och tolkning under analyserandet bidrar alltså 

till risken att en annan persons analys av samma dokument kan skilja sig. 

Dokumenten som analyserats i denna uppsats har valts med ett målinriktat urval. 

Dokumenten från landstinget är styrande dokument för framtida gestaltning och utveckling av 

Akademiska sjukhuset. De kommunala dokumenten behandlar främst områden utanför 

sjukhusområdet men som påverkar detsamma. Det sågs som en nödvändighet att använda såväl 

kommunens som landstingets dokument för att besvara frågeställningen. I flera av dokumenten 

har privata företag medverkat som konsulter. Dock är dokumenten offentliga dokument som är 

publicerade av olika offentliga organisationer.  

 

3.2 Intervjuer – urval och tillvägagångssätt 

I studien deltog 4 respondenter som var och en intervjuades enskilt med varierande 

intervjuform. En respondent intervjuades två gånger med olika syfte för de båda intervjuerna, 

därmed ägde totalt 5 intervjutillfällen rum. Respondenterna var: Sören Hill (respondent 1), del 

av den styrgrupp som tog fram fastighetsutvecklingsplanen för Akademiska sjukhuset, 

Landstingsservice; Mats Eriksson (respondent 2), enhetschef för strategisk planering på 

Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun; Åke Forsgren (respondent 3), projektledare för 

konst på Kulturenheten, Landstinget i Uppsala län, Nina Waara (respondent 4), strateg 

Kollektivtrafikförvaltningen UL, Landstinget i Uppsala län. Landstingsservice ansvarar för 

fastighetsförvaltning inom landstinget och har varit den huvudsakliga aktören av den framtagna 

fastighetsutvecklingsplanen (Landstinget i Uppsala län, 2015). Stadsbyggnadsförvaltningen 

ansvarar för planering i Uppsala och har exempelvis tagit fram förslag på innerstadsstrategi i 

Uppsala (Uppsala kommun, 2015b), som direkt berör sjukhusområdet. Kulturenheten har varit 

drivande i upprättandet av gestaltningsprogrammet (Landstinget i Uppsala län, 2013). 

Kollektivtrafikförvaltningen UL, ansvarar för kollektivtrafik i länet (UL, 2014).  

Urvalet av organisationer har skett med ett strategiskt målinriktat urval. Det består av att 

urvalet sker med en vilja att intervjua personer som är relevanta för studiens 

problemformulering och frågeställning (Bryman, 2011, s. 434). De faktiska respondenterna har 

däremot skett med ett kedjeurval. Ett kedjeurval innebär att relevanta personer kontaktas men 



14 
 

en vidareslussning sker från den första kontakten till respondenten (Bryman, 2011, s. 196). 

Detta förekom vid initial kontakt med samtliga respondenter förutom respondent 3. 

Inledningsvis genomfördes en bakgrundsintervju med respondent 1. Intervjun var vad 

Bryman (2011, s. 415) benämner ostrukturerad. Intervjun kom att kort behandla ett fåtal 

aktuella idéer och problem. Även viss eftersökning av material förekom. Respondent 1 har haft 

flera års erfarenhet av projektledning och planering både inom sjukhusområdet men även på 

områden utanför det aktuella området. Att den här intervjun genomfördes var av anledning att 

jag ville få en uppfattning om det fanns ytterligare aktuella dokument, tips på eventuella 

respondenter och andra aktörer som på något sätt var inblandade i planeringsprocessen kring 

sjukhuset. Intervjuns syfte var inte i linje med hela studiens slutliga syfte och används därmed 

inte som empiri i uppsatsen. Urvalets delvisa kedjeurval stod helt i beroende till vem den första 

kontaktpersonen på Landstingsservice hänvisade mig vidare till. En hänvisning till en annan 

respondent hade kunnat ge ett annat utfall och resultat av denna inledande bakgrundsintervju 

och därmed kunnat påverka hela studiens efterföljande riktning. Resterande intervjuer var semi-

strukturerade, där frågor var formulerade i en intervjuguide men användes snarare som 

minnesanteckningar än exakta frågeställningar. Frågorna var uppdelade i teman som skulle 

beröras under varje enskild intervju. Fördelarna med den här intervjumetoden är att frågorna 

inte behöver komma i exakt ordning som den i intervjuguiden. Det gav ett bra flyt i 

intervjuandet men öppnade samtidigt upp för vissa utsvävningar hos respondenten. Det 

möjliggör även en flexibel intervju då uppföljningsfrågor kan ställas (Bryman, 2011, s. 415).  

Intervjuguiden utformades för att ha en viss struktur i det att samma teman skulle beröras 

vid varje enskild intervju. Frågornas utformning och ordningsföljd varierade dock något vid de 

olika intervjuerna. Även olika följdfrågor formulerades under intervjuernas genomförande. 

Detta beroende på vad respondenten valde att prata om. Bryman (2015, s. 419) menar att en 

kvalitativ forskningsprocess inte är förenlig med att använda sig av sådan specifik formulering 

av frågeställningar att den hindrar andra perspektiv att ta utrymme under den empiriska 

datainsamlingen. Det fanns även en medveten ordningsföljd, rent tematiskt i utformningen av 

intervjuguiderna. Intervjuerna inleddes med mer personliga frågor om vem respondenter var 

och deras egen organisations roll och förhållande till sjukhusområdet. För att under intervjun 

komma in på sjukhusområdet och den omgivande staden. Slutligen låg fokus på 

sammanlänkningen mellan staden och sjukhusområdet. Anledningen till ordningsföljden var att 

respondenterna själva fick beskriva sin egen roll i förhållande till sjukhusområdet samt beskriva 

platser och problem som de relaterade frågeställningen till. Detta kallar Repstad för 

”trattprincipen”; att gå ut öppet för att sedan snäva in fokus efter hand (Repstad, 2007, s. 58). 

Intervjuerna med respondent 1, respondent 3 och respondent 4 genomfördes i 

konferensrum på respondenternas respektive arbetsplats. Samtliga av dessa tre intervjuer 

spelades in och transkriberades. Vid dessa intervjutillfällen gav respondenterna sitt 

godkännande till inspelning innan inspelningen startade. Vinsten med att spela in intervjuer är 

att man undviker distraktionen av att behöva anteckna noggrant under tiden intervjun sker. Det 

förenklar istället möjligheten att fånga upp intressanta uttalanden eller motstridigheter som kan 

följas upp under intervjun. Vidare uppstår möjligheten att analysera respondenters exakta svar 

flera gånger (Bryman, 2011, s. 428). Respondenter kan uppleva oro på grund av tanken på att 

deras svar spelas in (Ibid.). Jag upplevde inte att detta var fallet under någon av de inspelade 
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intervjuerna. Respondenternas svar kodades efter transkriberingen för att kunna applicera 

samma analysmetod som vid den kvalitativa innehållsanalysen. Kodningen skedde efter dessa 

teman: problem som beskrivs med området, varför dessa problem finns och hur de bör lösas. 

Centralt var även att studera lösningar som urbana lösningar eller naturmiljölösningar. Det är 

centrala perspektiv som diskuteras i teorikapitlet. Ur empirimaterialet kunde även vissa 

återkommande teman formuleras: orienterbarhet och tillgänglighet. Materialet analyserades 

även genom att koda intervjuämnena enligt kategorier skapade utifrån uppsatsens teoretiska 

bakgrund. Vid intervjutillfällena med respondent 1 och 3 användes även en karta för att 

säkerställa uppfattningen om vilka platser som diskuterades. 

Intervjun med respondent 2 genomfördes via telefon. Anledningen var att respondenten 

hade kort om tid och ansåg att en telefonintervju var att föredra. Intervjun kunde av tekniska 

skäl inte heller spelas in vilket medförde att utförliga anteckningar istället genomfördes under 

intervjuns gång. De vinster som nämnts i stycket ovan, gällande inspelning och transkribering, 

gick därmed förlorade. 

 

3.3 Metodkritik 

Det problematiska med en fallstudie är att resultatet inte kan anses vara representativt för alla 

områden som klassificeras som ett liknande område (Bryman, 2011, s. 77). Bryman menar att 

fallstudier är lämpliga för att studera sociala processer i viss miljö. Fallet kan utgöra en lämplig 

kontext för att besvara forskningsfrågor (Ibid., s. 78). Det handlar snarare om att belysa teori 

och empiri i ljuset av platsen som utgör fallstudien. Istället för generaliserbarhet till större 

populationer menar Bryman att den kvalitativa forskningen söker åsikter, värderingar och 

beteenden i viss kontext (Ibid., s. 372). Det gör att det går att kritisera generaliserbarheten av 

studien.  

De respondenter som deltog i undersöknings intervjudel kan ha genererat svar som ett annat 

urval av respondenter inte hade gjort. Flera av intervjupersonerna har själva medverkat i 

framtagningen av de styrande dokument som analyserats och ska ligga till grund för 

utvecklingen av Akademiska sjukhuset. Det kan ha lett till att deras svar har påverkats av saker 

som diskuterades under tiden dokumenten togs fram. Andra aktörer kan ha uttryckt andra 

problem eller andra lösningar, som berör samma område 

 

4. RESULTAT 
 

I det här kapitlet kommer den empiri som införskaffats genom studerade plandokument och 

intervjuer med tjänstemän från Landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun att presenteras. 

Kapitlet inleder med en presentation av synen på sjukhusområdet. Nästa del behandlar viktiga 

områden för sjukhuset. Avslutningsvis presenteras genomförandet för ett mer integrerat 

sjukhusområde. 

 

4.1 En ö i staden? – behov av integration 
4.1.1 Storlek och placering 

I Landstingets gestaltningsprogram beskrivs i syftesformulering att meningen med programmet 

är att skapa läkande miljöer där även sambanden med staden på olika sätt ska stimuleras. Att 
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utläsa av syftesformuleringen framgår att rörelsen i området är ett problem tillsammans med 

bristfälliga kommunikationsstråk och entréer (Landstinget i Uppsala län, 2013, s. 7). 

Sjukhusområdet beskrivs i fastighetsutvecklingsplanen (Landstinget i Uppsala län, 2015, s. 15) 

som ett område med ett vackert och centralt läge i staden. Kvarteret Sjukhuset, tillika det 

aktuella området (sjukhusområdet) som studeras i uppsatsen är totalt 20,8 hektar stort. När 

respondenterna ombads beskriva området idag beskrevs det som komplext, annorlunda i 

förhållande till andra stadsdelar och framförallt betonas storleken av ett sjukhusområde med 

den centrala placering som det har. En respondent menade att området på många sätt är en 

nyckel till den södra staden. Att det i princip bara bedrivs sjukvård på ett område som ligger 

centralt och är av den här storleken ställer speciella krav. Trots att det inte finns några bostäder 

på området ställs vissa liknande krav på området som det ställs på ett bostadsområde. 

Framförallt krav gällande service för de patienter som tillbringar lång tid på området. Enligt 

Mats Eriksson (chef för strategisk planering, Uppsala kommun) är placeringen något som inte 

reflekteras över i särskilt stor utsträckning. Dock finns det en viss dragkraft. där exempelvis 

sjukhusets forskning tillsammans med det attraktiva, centrala läget i staden ökar viljan hos 

företag att etablera sig i närområdet. Verksamheterna bidrar då i sin tur till att närområdet blir 

attraktivt i det avseendet att bygga bostäder i anslutning till sjukhusområdet och dess 

omgivning. Detta påpekas även i gällande översiktsplan för Uppsala (Uppsala kommun, 2010). 

I översiktsplanen menar Uppsala kommun att sjukhuset bidrar till att hela staden utmärker sig 

som en etableringsort för företag inom ’Life Science’, i och med den forskning som bedrivs på 

sjukhuset (Ibid.). Akademiska sjukhuset är en stor arbetsplats och vårdinstitution som tar 

anspråk på mycket mark, centralt i staden. Samtidigt som det är ett stort område ur en stads 

perspektiv är det förhållandevis litet ur sjukhusets perspektiv. Sjukhuset präglas därför av en 

tät och yteffektiv markanvändning (Eriksson, intervju). Detta påpekas även i 

fastighetsutvecklingsplanen, där funktionalitet, effektivitet och generalitet i bebyggelsen leder 

till förtätning på området (Landstinget i Uppsala län, 2015, s. 27). Då det har byggts 

kontinuerligt sedan 1860-talet har flera arkitekturstilar och utformningsprinciper för hur vård 

ska bedrivas tagit plats inom sjukhusområdet (Forsgren, intervju). I fastighetsutvecklingsplanen 

(Landstinget i Uppsala län, 2015, s. 19) slås det fast att detta har lett till att området kan upplevas 

förvirrande. Vidare påpekas att områdets komplexitet utgörs av det stora antalet människor som 

varje dag, på ett eller annat sätt, besöker sjukhuset. Sören Hill (Landstingsservice) menar att 

det inte längre är lika många människor som tillbringar långa perioder på sjukhuset. Det är 

snarare att det kommer många patienter på morgonen, får vård under dagen och lämnar 

sjukhuset redan samma kväll (Hill, intervju).  

 

4.1.2 Vård och kollektivtrafik 

Åke Forsgren (projektledare, Kulturenheten, Landstinget i Uppsala län) menar att det har 

funnits en syn som inte behandlar sjukhusområdet som en del av staden. Utvecklingen på 

området har skett etappvis, utan en helhetsuppfattning om hur olika byggnader påverkar 

varandra och rummet. ”Det är viktigt att konstatera att sjukhuset är en del av staden och syns 

i staden och ett sjukhus fungerar ihop med staden och omkringliggande områden. Det har man 

inte brytt sig om tidigare” (Forsgren, 151209). Forsgren menar även att det är viktigt för 

stadsbilden. Verksamhetsutvecklingen är en ständig process menar man i 
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gestaltningsprogrammet där nya vårdmetoder ställer krav på lokaler och miljön (Landstinget i 

Uppsala län, 2013, s. 8). Det bidrar till att det är funktionella saker som stör den yttre miljön. 

Det gör även gestaltningen problematisk eftersom dessa funktionella saker måste finnas för att 

bedriva den vård som Akademiska sjukhuset vill bedriva innanför väggarna. Eriksson påpekar 

att behovet för de olika vårdinrättningarna begränsar integreringen av området. Det går i linje 

med Curtis et al., (2007, s. 607), som belyste problemet med sjukhusets vårdideal och 

begränsningen i gestaltning av den yttre miljön. Dock har det funnits en brist menar Forsgren, 

att det inte har existerat någon samsyn i hur de olika installationerna och byggnaderna på 

området påverkar varandra. Forsgren beskriver det som om de bara hamnar där det finns 

utrymme. Delar av området begränsas även av andra funktionella anledningar. Vissa områden 

har underjordiska utrymmen, exempelvis strålningsbunkrar. Forsgren menar att det inte går att 

göra annat än att bygga exempelvis park ovanpå det utrymmet. Även Nina Waara 

(Kollektivtrafikförvaltningen, Landstinget i Uppsala län) menar att den känsliga utrustningen 

som finns på området har varit en orsak till att många förslag på lösningar gällande 

kollektivtrafik avböjts. Det har även funnits en tradition av att inte ha linjetrafik på området. 

Tillsammans med en osäkerhet kring hur det påverkar området har det varit enklast att avböja 

linjetrafikförslag. Waara påpekar att det går en linje på området idag. Den linjen är en särskild 

linje anpassad för människor som är i behov av hjälpmedel. Waara menar att exempelvis 

bullernivåer är argument som använts för att inte ha kollektivtrafik på området. Samtidigt som 

det går byggtrafik på området finns viss motvilja till kollektivtrafik. Just nu pågår utredningar 

för till exempel bullernivåer (Waara, intervju). I gestaltningsprogrammet (Landstinget i 

Uppsala län, 2013, Bilaga 1, s. 7) framgår att många inte känner till att den linjen finns. Det 

framgår även i en samrådsredogörelse för stadsbussnätet i Uppsala (Hörtin, 2015) Synpunkter 

har lämnats där önskan om en linje som trafikerar sjukhusområdet framförs (Ibid., s. 18). I 

samrådsredogörelsen uttrycks att Akademiska sjukhuset är en stor målpunkt i staden och det 

finns tillgänglighetsproblem i och med den placering som finns idag, gällande busshållplatser 

(Hörtin, 2015, s. 12). Enligt Eriksson (intervju) bedrivs planeringen i Uppsala med 

kollektivtrafikplaneringen som ryggrad. Waara menar att det finns brister i informationen kring 

hur man tar sig till sjukhuset med kollektivtrafik samt hur man tar sig ifrån sjukhuset med 

kollektivtrafik. Informationen blir än mer viktig när busshållplatser ligger utanför själva 

sjukhusområdet. Waara uttrycker det som att det inte är stora problem men mycket skulle kunna 

förbättras och därmed lyfta området. Man har, på sjukhusområdet, valt att utveckla biltrafik och 

i viss mån cykel men på grund av tradition, inte kollektivtrafik (Waara, intervju).  

 

4.1.3 Höjdskillnad 

Höjdskillnaden på området beskrevs av Hill och Forsgren som något som begränsar området. 

Hill förklarar att bland annat siktlinjer ut mot staden går förlorade, i viss utsträckning, på grund 

av höjdskillnaden. Vidare menar Hill att det finns områden västerut som blir svåråtkomliga då 

patienter kan uppleva det krävande att ta sig uppför backen på området. Landstingets 

gestaltningsprogram togs fram genom att bland annat använda sig av metoden ’gåturer’. Det 

fungerar som ett slags samråd. Deltagarna fick gå runt i området och beskrev platser. I resultatet 

av gåturerna påpekades även att höjdskillnaden på området gör att vissa anslutningsnoder, som 

exempelvis busshållplatser, blir problematiska. De som anländer till sjukhuset med bussar som 
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stannar utanför området, på yttre Sjukhusvägen (se figur1), kan uppleva backen som tung. 

Framförallt för sjuka, personer med funktionsnedsättning och äldre (Landstinget i Uppsala län, 

2013, Bilaga 1, s. 7). Även Waara påpekar problemet att stigningen från yttre Sjukhusvägen 

kan göra det svårt för människor med funktionsnedsättningar. Det blir en tillgänglighetsfråga 

som likställs med avstånd från hållplatserna (Waara, intervju). Forsgren menar även att 

sluttningen på området gör att det är problematiskt med kommunikationer inne på området. Det 

försvårar även möjligheten att ta sig genom området (Forsgren, intervju). Även i 

gestaltningsprogrammet menar man att höjdskillnaden påverkar området. Tillsammans med det 

staket som omger stora delar av sjukhusområdet bidrar det till att området upplevs otillgängligt 

(Landstinget i Uppsala län, 2013, s. 38). Forsgren berättade att staketet är en detalj som har 

diskuterats, där vissa menade att det fungerar som en barriär mot staden: ”[...] det här är 

verkligen manifestet för sjukhusetområdets avståndstagande till resten av staden” (Forsgren, 

151209) medan andra menade att: ”[…] det här är faktiskt manifestet för sjukhusområdets 

tillhörighet till staden därför att alla större tomter har ett staket runt om” (Forsgren, 151209). 

I gestaltningsprogrammet (Landstinget i Uppsala län, 2013, s. 32) beskrivs staketet som en 

gräns mot staden och omgivande områden. Detaljer kan bli centrala menar även Hill: ”I ett stort 

projekt kan kanske en entré vara det minsta man tänker på men det gäller ha med de aspekterna 

hela tiden” (Hill, 151208). En teoretisk förankring av det förhållningssättet är Geslers (1993, 

s. 184-185) teori om hur delar i det terapeutiska landskapet kan te sig olika beroende på person. 

Även Anderssons (2002 s. 19) teori är applicerbar, då Andersson menar att en öppen utformning 

kan ge en känsla av tillhörighet och delaktighet i ett större sammanhang. 

 

4.1.4 Barriärer och länkar 

Eriksson (intervju) menar att yttre Sjukhusvägen (väg mellan sjukhusområdet och 

Stadsträdgården, se figur 1) fungerar som en barriär mellan sjukhuset och staden. På samma 

sätt beskrivs branten, nordväst mot Tornerparken (se figur 1), utgöra en barriär mot slottet 

(Landstinget i Uppsala län, 2013, s. 40). När Hill svarar på frågan om det finns några negativa 

platser för sjukhuset utanför sjukhusområdet är det yttre Sjukhusvägen som nämns. Hill menar 

att trafiken på vägen är problematisk och att det alltid är besvärligt med trafik. Vidare menar 

Hill att det går att ta sig över yttre Sjukhusvägen utan bekymmer, det finns övergångsställen. 

Varken patienter eller personal har antytt att det skulle vara ett problem (Hill, intervju). Även 

Forsgren påpekar att trafiken på vissa platser utgör problem, exempelvis korsningen vid 

Svandammen. Forsgren förklarar även att det inte är något som påverkar vården som sker på 

insidan men däremot är det problematiskt ur ett tillgänglighets- och imageperspektiv (Forsgren, 

intervju). Sjukhusområdets rörelsestruktur anses vara otydlig och orsaken till det beskrivs vara 

på grund av att av alla trafikslag rör sig på samma ytor. Vidare förklaras sambanden för gång- 

och cykeltrafik som bristfälliga även mot Stadsträdgården och Studenternas IP (benämns ’Nytt 

arenaområde’ i figur 1) (Landstinget i Uppsala län, 2013, s. 40). 

 

4.2 En läkande miljö och en offentlig plats 

Syftet med gestaltningsprogrammet (Landstinget i Uppsala län, 2013, s. 5) beskrivs även som: 

att vara vägledande i skapandet av en läkande miljö, även utomhus på sjukhusområdet. I samma 

dokument definieras en läkande miljö som: ”En miljö är läkande när patienter, personal och 
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besökare förnimmer att någon har tänkt med omtanke och omsorg på att alla ska vara välkomna 

och trygga.” (Landstinget i Uppsala län, 2013, s. 7). Det går att utläsa en tydlig strävan efter 

grönska och naturmiljö i utformningen av områdets läkande miljö. Bland annat nämns 

patienters rehabiliteringstid som kortare när vyer mot naturmiljöer ges istället för vyer mot 

byggnadsväggar. Även dofter och ljud från naturmiljöer beskrivs ha en läkande effekt samt 

minska stressnivåer (Ibid.). Både att värna om siktlinjer ut mot staden och att stärka kopplingar 

till omgivande stadsstruktur framgår som centralt för sjukhusområdets förhållande till staden. 

Ett sätt att stärka det anses vara att riva det staket som omger sjukhusområdet. Detta med 

anledning av att ett mer öppet och tillgängligt område skapas. Det finns även en vilja att 

förbättra områdets grönytor; dels genom parker och dels genom att gestalta 

kommunikationsstråk med grönska (Landstinget i Uppsala län, 2013, s. 47).  

 

4.2.1 Grönytor 

På frågan om det finns viktiga områden utanför sjukhusområdet svarar Hill att: ”[…] den största 

är väl stadsparken förstås. Där är det mycket, både patienter och personal, som går” (Hill, 

151208). Även Forsgren menar att viljan till att stärka sammanlänkningen med Stadsträdgården 

och resterande stad är på grund av kopplingen till grönska bland annat, i och med den park som 

Stadsträdgården utgör. Enligt gestaltningsprogrammet (Landstinget i Uppsala län, 2013, s. 11) 

finns även en vilja att utöka ett befintligt parkområde på sjukhusområdet, i närheten av 

Stadsträdgården. Forsgren menar att kopplingen till Stadsträdgården då sker som en gradering 

mot sjukhuset, grönska övergår i institutionsstaden; som är sjukhusområdet bland annat. Enligt 

Hill är det centralt i sjukhusplaneringen på Akademiska sjukhuset att resultatet blir att man har 

kvartersbildningar och behåller utsikten från sjukhuset mot staden.  Hill betonar även utsikten 

mot Stadsträdgården och möjligheten att kunna ta sig till Stadsträdgården. Det beskrivs av Hill 

som en viktig plats utanför sjukhusområdet. Eriksson menar att Stadsträdgården är viktig för 

hela staden, inklusive sjukhuset. I fastighetsutvecklingsplanen förklaras att det finns en tydlig 

brist på bra grönområden på sjukhusområdet (Landstinget i Uppsala län, 2015, s. 23).  

Tankarna har, enligt Forsgren, varit: ”[…] så mycket grönt som möjligt, man behöver inte 

argumentera för det, naturens läkande kraft” (Forsgren, 151209). Hill beskriver det som: ”Man 

försöker få in grönområden där det liksom går” (Hill, 151208). Problemet har varit att förändra 

grönbehovet framför parkeringsplatser. Forsgren menar även att ibland behövs det hårda ytor 

för framkomlighetens skull. Dock menar Forsgren att det inte alltid behöver vara asfalt bara för 

att det behövs hårda ytor. Det går att kombinera betong med växande gräs (gräsarmering) 

exempelvis. Enligt Forsgren är det ett sätt att kombinera funktioner och inte glömma bort att 

ytor inte bara är funktionella, de är dessutom visuella. Processen är central för att lyckas med 

platser som är till för alla. I processen bör många intressenter blandas in, annars blir inte platsen 

bra för alla. Endast för de funktioner som har bestämts ska husera på platsen. Forsgren menar 

att gestaltningsprogrammet har bidragit till att processen har förbättrats (Forsgren, intervju). 

Detta kan relateras till den teoretiska bakgrunden; en flexibel utformning och design är av vikt 

för att kunna skapa ett terapeutiskt landskap (Curtis et al., 2007, s. 607). 

Vidare i Gestaltningsprogrammet (Landstinget i Uppsala län, 2013, s. 44) uppmärksammas 

behovet av vyer och utsikter, där det går under begreppet öppenhet; ett medel att nå en attraktivt 

gestaltad miljö. Hill nämner också strävan efter vyer och nämner då Stadsträdgården. Det 
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framgår att siktlinjer är viktiga och medför att människor på sjukhusområdet ser parkmiljöer 

samt förstår att det inte är långt att ta sig till desamma. Det är viktigt även för de människor 

som är sängliggande; att kunna se naturmiljö (Hill, intervju). Även Forsgren förklarar 

parkmiljöer som särskilt viktiga platser utanför sjukhusområdet. Att det ligger grönområden 

runtom sjukhuset är viktigt och förändrar hela känslan på sjukhusområdet. Kvartersbebyggelse 

direkt utanför sjukhusområdet beskrivs som sämre ur sjukhusets perspektiv. Forsgren nämner 

Tornerparken, Botaniska trädgården och Stadsträdgården som viktiga platser. De behöver inte 

användas för att vara viktiga menar Forsgren, bara att de finns där. Framförallt nämner Forsgren 

Stadsträdgården och förklarar att även om folk inte går där finns ett oundgängligt, diskret värde 

för sjukhuset (Forsgren, intervju). Det har funnits satsningar på att stärka vyer och grönska även 

för personal. Exempelvis att man från matsalar ska kunna se ut genom fönster. Hill menar att 

det är viktigt då många kanske inte ser dagsljus på en hel arbetsdag (Hill, intervju). I 

gestaltningsprogrammet nämns flera viktiga parkmiljöer i en bilaga. Bland annat nämns 

Läkparken, som är stängd för allmänheten. Det framgår även att man vill behålla det stängt tills 

vidare (Landstinget i Uppsala län, 2013, Bilaga 2, s. 8-9). 

 

4.2.2 Orienterbarhet 

Utöver siktlinjer och vyer för att kunna skåda grönska och naturmiljö är öppenheten central för 

att kunna orientera sig på området (Eriksson, intervju & Landstinget i Uppsala län, 2013, s. 38). 

Rörigt och förvirrande är ord som har använts när sjukhuset har beskrivits. Att mildra graden 

av detta ska ske genom att den inre Sjukhusvägen (väg på sjukhusområdet) gestaltas i syfte att 

få en större tydlighet (Landstinget i Uppsala län, 2013, s. 40). Som det är nu menar Waara att 

det är svårt förstå när man är framme, var man ska gå in och det är otydligt markerade entréer. 

Waara menar även att kollektivtrafiken skulle bidra till att det blev mer tydligt genom ett 

platskapande med hållplatser. Hill menar att kommunikationer är av största vikt och att 

Akademiska sjukhuset är ganska utspritt med många ingångar. Till skillnad mot resten av staden 

där man kan orientera sig via gatunamn och husnummer har ingångarna på Akademiska bara 

ett angivet nummer för varje ingång. En lösning, enligt Hill, är att jobba med gateinformation 

likt en flygplats, där man utifrån ett visst område kan orientera sig vidare till rätt ingång. Hill 

förklarar att det måste vara enkelt och logiskt att hitta. Det ska framgå redan i information som 

patienter får hem men samtidigt finns en medvetenhet om att alla kanske inte pluggar in all 

information kring det hemma. Dessutom kan ett lättorienterat område vara särskilt viktigt för 

människor som söker sjukhusvård då ens sinnen kan vara nedsatta i och med sjukdom. Då krävs 

det att orienteringen sker intuitivt när människor vistas på området. Gator och miljöer bör 

naturligt leda människor till rätt ställe. Hill menar, likt Waara, att kollektivtrafikens 

angöringsplatser tillsammans med cykelstråk därmed blir viktiga för hur väl man orienterar sig 

på sjukhusområdet (Hill, intervju). Forsgren menar att gestaltningen av vägar kan hjälpa till att 

veta var man är. Det handlar om att genom hur vägen ser ut ska man kunna förstå om man är 

på en sidoväg eller en huvudgata. Strukturen på gatan ska vara bestämd efter vilken typ av gata 

det är. Attribut som bredd och växtlighet är medel för att göra detta (Forsgren, intervju). Vidare 

uttrycks i gestaltningsprogrammet att platser bör namnges efter det adressystem som används i 

övriga delar av staden. Även belysning och skyltning bör förbättras för att öka orienterbarheten. 

Skyltningen bör ske efter samma format som skyltar i övriga staden (Landstinget i Uppsala län, 
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2013, s. 54–55). Hill nämner också skyltningen som ett sätt att förbättra orienterbarheten. Även 

skyltning för att öka tillgängligheten för människor med olika förutsättningar att hitta dit de 

ska. Utformningen av entréer och taktila stråk arbetar man med kontinuerligt för att öka 

möjligheten för människor att komma rätt (Hill, intervju). Waara menar även att det nybyggda 

parkeringshus som finns på området har minskat biltrafiken inne på sjukhusområdet. Det har 

tidigare upplevts rörigt men i och med parkeringshuset har det förbättrats, ur ett 

trafiksäkerhetshänseende (Waara, intervju). 

 

4.3 Att integrera ett sjukhusområde – konflikter och möjligheter 
 

4.3.1 Integrerad process 

Enligt Hill innefattar all långsiktig planering på sjukhusområdet kontakt med kommunen. Detta 

för att se hur kommunens detaljplanering korresponderar med landstingets planer. I 

byggnationer kräver processen att bygglov hanteras av kommunen. Hill menar även att det är 

en stor del av staden och därmed gör den viktig för kommunen (Hill, intervju). Forsgren talar 

också om integrering av processer för att aktörer tillsammans ska kunna utveckla områden. Det 

som sker vid exempelvis bygglovsprocesser. Vidare menar Forsgren att idén om 

sammanlänkning kom ifrån att man inte längre kan säga: ”[…] det här är Ackis [Akademiska 

sjukhuset, egen anm.] och det här är staden” (Forsgren, 151209). En medvetenhet om att 

världen finns utanför sjukhuset och att området inte bara är för sig självt. Massvis av människor 

som bor eller verkar i södra staden måste förhålla sig till sjukhuset på ett eller annat sätt (Ibid.). 

 

4.3.2 Kommunikationer 

Waara menar att tillgängligheten gällande kollektivtrafik behöver höjas. Ett stort problem är att 

inte fler linjer trafikerar inre Sjukhusvägen. En förbättrad kollektivtrafik på sjukhusområdet 

skulle förmodligen leda till att introduktionen av färdtjänst åtminstone förskjuts framåt i tiden. 

Därmed minskar biltrafiken på området och samtidigt ges möjligheten att resa med tillgänglig 

kollektivtrafik. Waara och Hill påpekar att spårbunden trafik kan bli en möjlighet i ett 

långsiktigt perspektiv. Vidare menar Waara att möjligheten att gå och cykla till sjukhuset 

behöver förbättras (Waara, intervju). Forsgren menar också att kommunikationsmöjligheter är 

centrala för i strävan efter ett integrerat sjukhusområde: ”Köra in, gå igenom, cykla igenom, 

bussen ska komma in på ett bra sätt” (Forsgren, 151209). Enligt Eriksson beror kommunens 

vilja för ett mer integrerat sjukhusområde på den stora arbetsplatsen som sjukhuset utgör. Det 

som skulle få sjukhuset att integreras bättre är att orienterbarheten förbättras, att faktiskt veta 

var man är när man vistas på området. Eriksson förklarar även att kopplingen till universitetet 

är viktig (Eriksson, intervju). Även Waara menar att kopplingen till universitetet blir centralt i 

och med att mycket studenter vistas på Akademiska sjukhuset. Vidare är det viktigt för att 

mycket personal och forskare arbetar på både universitetet och sjukhuset. Människor som 

verkar på området bor utspritt i staden, vilket gör även de platserna viktiga (Waara, intervju). 

Forsgren menar att integreringen sker för flera olika grupper av intressenter. Det ska vara 

tillgängligt för anställda, besökare och patienter. Det ska även vara tillgängligt för boende i 

omkringliggande områden, för att sjukhusområdet inte ska bli en kloss som hindrar rörelser 

(Forsgren, intervju). Ett integrerat sjukhusområde påverkar möjligheten för människor att ta sig 
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till området. Hill använder en gång- och cykelbro som exempel när han förklarar hur 

kommunens planering har lett till ett enklare resande till arbetet för personalen. Hill menar även 

att den yttre miljön påverkar patienter starkt och att då kunna ta sig till en park är uppskattat av 

många (Hill, intervju). 

 

4.3.3 Öppenhet och genomfart 

Eriksson menar att en förbättrad orienterbarhet bör skapas genom att vara öppet åt alla håll och 

att utöka möjligheten att ta sig genom området. Sjukhusområdet bör förändras från barriär till 

genomfart (Eriksson, intervju). Forsgren förklarar att det inte är att föredra om människor 

behöver åka runt sjukhusområdet istället för att det är ett öppet område som går att ta sig 

igenom. Det anknyter till Anderssons teori (2002, s. 20) om offentliga platser och dess 

utformning som öppet och tillgängligt. Detta framgår även i en bilaga till 

gestaltningsprogrammet (Landstinget i Uppsala län, 2013, s. 47, Bilaga 2, s. 7) där ett förslag 

på en förändrad entré skulle leda till ett mer tillgängligt och orienterbart område. Det benämns 

som en ny struktur för genomgående trafik. Förslaget är nu förverkligat. Vidare menar Forsgren 

att många använder området som ett genomfartsområde (Forsgren, intervju). Hill menar 

däremot att sjukhusområdet som genomfart är idag begränsat i och med de byggnationer som 

utförs. Dessutom saknar området de naturliga genvägarna för att användas som 

genomfartsområde. Vidare menar Hill att det kan finnas problem ur ett säkerhetsperspektiv om 

området blir ett genomfartsområde (Hill, intervju). Waara menar att idealt skulle endast 

kollektiv-, cykel- och gångtrafik tillsammans med nödvändig färdtjänst trafikera området 

(Waara, intervju). Det är i linje med gestaltningsprogrammets hållning gällande flera platser 

och parkeringar på desamma. Det uttrycks som att viss biltrafik ska kunna parkera (på 

exempelvis handikapparkering) nära entréer (Landstinget i Uppsala län, 2013, Bilaga 2, s. 5–

6). Vidare menar Hill att genomfart inte är någonting som eftersträvas. Det stora antalet 

människor som kommer till området för att vara där är oförenlig med ytterligare trafik som 

använder området som genomfart. Hill framhåller att det inte finns utrymme för mer biltrafik 

på området (Hill, intervju). 

 

4.3.4 Stadskaraktär för integrering 

I Uppsala kommuns förslag för en innerstadsstrategi framgår att den yttre Sjukhusvägen 

kommer att få en mer stadslik karaktär. Vägen beskrivs även som en viktig länk mellan 

stadsdelar och att allt mer människor kommer att trafikera vägen. Det framgår även att det är 

tänkt att skapa tydliga kopplingar mellan sjukhusområdet, Stadsträdgården och Studenternas 

IP. Sjukhusområdet beskrivs likaledes bli mer stadslikt samt att det är en viktig länk för olika 

delar av staden (Uppsala kommun, 2015c). Det finns planer på en ny bro (se figur 1) som skapar 

förutsättningar för denna stadslikhet och skapar därmed nya anslutningsmöjligheter, menar 

flera respondenter. Stadsstrukturen som nämns innefattar flera olika karaktärer. Hill menar att 

sjukhusets bebyggelse har präglats efter den tidsepok som den byggdes i och därmed skapat 

olika karaktärer på området (Hill, intervju). De olika karaktärerna bör förstärkas och genom det 

stärka kopplingar till omgivande stad (Landstinget i Uppsala län, 2013, s. 47). Vyer, 

exempelvis, skiljer sig beroende på var på sjukhusområdet man befinner sig. Det kompenseras 

genom att skapa tillgång till natur, exempelvis Stadsträdgården (Hill, intervju). Vidare menar 
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Eriksson att barriäreffekten som den yttre Sjukhusvägen utgör bör förändras. Istället vill man 

att den ska fungera som en länk. Eriksson menar att vägen är viktig även för den stora 

besöksnäring som återfinns på Studenternas IP, vid olika evenemang. Sjukhusvägens 

utvecklande till en stadsgata bör ske genom att ingångar till de olika husen på sjukhusområdet 

riktas ut mot den yttre Sjukhusvägen istället för inåt mot den inre Sjukhusvägen. Eriksson 

menar att det skulle ge mer liv åt hela staden. Eriksson nämnde även andra sorters verksamheter, 

utöver sjukvård, i bottenvåningar för att integrera och ge området mer stadsmässighet (Eriksson, 

intervju). Forsgren förklarar att det finns flera hus längs med Sjukhusvägen som är av dålig 

kvalitet. Både vad gäller bebyggelse kvalitet och i ett vårdperspektiv (Forsgren, intervju).  

Hill förklarar att exempelvis det nybyggda bilparkeringshus som finns på sjukhusområdet 

är en del som sammanlänkar området med staden. Parkeringshuset kommer kunna nyttjas av 

andra än besökare till sjukhuset, som främst är där dagtid. Hill menar att det är exempelvis 

besökare till Studenternas IP (Hill, intervju). Kommunen ser även det som en parkeringslösning 

för besökare till de centrala delarna av staden (Uppsala kommun, 2015b, s. 38). Enligt Forsgren 

var storleken på parkeringshuset av anledningen att såväl kommunen som sjukhuset behövde 

bilparkeringsplatser. Det var en snabb process och ett bra exempel på kommunens och 

landstingets samarbete. Enligt Forsgren gick viss koppling och sikt till Stadsträdgården förlorad 

i och med denna byggnad. Det talades det mycket om innan byggprocessen startade. Det 

stämmer inte riktigt överens med övriga idéer om anpassning till omgivande stad menar 

Forsgren (intervju). Vidare nämner Hill kollektivtrafiken, vid sjukhusområdet, som en del av 

det som integrerar sjukhuset idag: ”[…] den är ju säkert till för att vårt sjukhusområde ligger 

där det ligger och är en stor arbetsplats” (Hill, 151208). Det möjliggör ett användande av 

kollektivtrafik till andra ändamål än att ta sig till sjukhuset (Ibid.) Hill och Forsgren nämner 

även att viss kontakt sker i form av att exempelvis Skandionkliniken och Ronald McDonald-

huset ligger utanför själva sjukhusområdet (se figur 1). Även den kontakt som sker med 

Biomedicinskt centrum i form av utbildning är en slags sammanlänkning med staden. Den sker 

i huvudsak söderut. Forsgren menar även att Uppsala har många olika stadsstrukturer där 

sjukhuset kanske inte anknyter till rutnätsstaden men till Uppsalas karaktär som institutions- 

och bostadssamhälle. ”Man bygger inte för sig själv även om man är en ö, man ser på andra 

sidan havet” (Forsgren, 151209). Det finns vissa anpassningar som görs inom rimliga ramar 

där arkitektur på området försöker likna arkitektur i resten av staden. Det visuella är en del av 

viljan att integrera menar Forsgren. Vissa satsningar för integration har behövts reviderats då 

exempelvis energikrav gick förlorade (Forsgren, intervju). 

 

5. DISKUSSION 

 

 Uppsatsen undersöker om rumslig integrering av ett sjukhusområde kan ge effekter på den vård 

som bedrivs på sjukhuset, med uteslutande fokus på utomhusmiljö. Teorikapitlet har behandlat 

ett perspektiv på huruvida en plats är offentlig eller inte. Samma kapitel har även påvisat att 

utomhusmiljön är viktig för i princip alla som på ett eller annat sätt verkar på ett sjukhus. Det 

har även framhållit ett antal utformningsprinciper. Nedan diskuteras det resultat som 

presenterats i föregående kapitel. I och med att en respondent är en tjänsteman på 

Kollektivtrafikförvaltningen kan det ha medfört att trafik i allmänhet och kollektivtrafik i 
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synnerhet fått särskilt stort fokus. Dock har trafiken framhållits som dels ett problem och dels 

ett sätt att integrera sjukhusområdet av samtliga respondenter.  

Integreringen i den form som resultatet visar kan komma innefatta vissa problem enligt 

teorier om terapeutiska landskap och evidensbaserad design. Det finns en klar medvetenhet hos 

respondenterna att utomhusmiljön är en viktig del av vården som bedrivs för såväl personal 

som patienter. De platser som beskrivs som viktiga, såväl inne på sjukhusområdet som i övriga 

staden, har ofta de attribut som enligt bland annat enligt Ulrich et al. (1991 & 2008) och Piperek 

(1975 i Grahn, 1991) tenderar att vara särskilt bidragande till identitetsskapande och 

stressminskning. Med andra ord att vistas och skåda naturmiljöer som grönska och parkmiljö. 

Det som beskrivits som problematiskt är fenomen eller bebyggelse som i den teoretiska 

bakgrunden framhålls som stressande (exempelvis Ulrich et al., 1991 och Gesler, 1993). Vidare 

är sjukhuset en annorlunda plats. Jag menar att teorin om evidensbaserad design och 

terapeutiska landskap visar på utformning och fenomen som präglar en god sjukvård och gör 

sjukhusområden, generellt, till en annorlunda plats i förhållande till andra. Detta framhålls även 

i resultatet. Samtidigt ger teorin om offentlighet och offentliga rum anledning att påpeka att det 

även finns väsentliga likheter med resterande miljöer i det offentliga. För att överhuvudtaget 

kunna relatera utomhusmiljön till högkvalitativ vård bör vi följa det resonemang som Gesler 

(1992) för. Utomhusmiljön upplevs olika, individer emellan, på grund av den sociala och 

rumsliga sammanflätningen. Greppet är dock nödvändigt för att på ett tvärvetenskapligt 

angreppssätt kunna, i förlängningen, uppnå ett mer holistiskt synsätt på vården. 

Den tidigare forskning som resultatet tolkas utifrån kan sägas delvis stödja varandra och 

delvis motverka varandra. Forskningen gällande avsnittet om terapeutiska landskap menar å 

ena sidan att patienter bör skyddas från stress som vanligtvis upplevs i urbana miljöer. Å andra 

sidan kan de urbana miljöerna bidra till en snabbare återanpassning till vardagen för vissa 

patienter. Att vårdas på sjukhus kan då bli enklare om tillfälle ges att vistas i miljöer som man 

vanligtvis vistas i eller har en positiv relation till (exempelvis Gesler, 1993 & Curtis et al. 2007). 

Den senare nämnda delen stödjs av forskningen om offentlighet och offentliga rum. Där bland 

annat öppet och tillgängligt nämns som ledord för hur det offentliga bör utformas för att ge 

känslan av tillhörighet och gemenskap, som går att knyta ihop med teorin om återanpassning 

(Habermas, 2003 & Andersson, 2002). Det ses av mig relevant att betona att delar av 

forskningsbakgrunden är utförda på psykiatriska vårdinstitutioner. Dock bedrivs även den 

sortens vård på Akademiska sjukhuset. Däremot är eventuellt inte den teorin applicerbar på alla 

vårdinrättningar. Resonemanget framhålls i resultatet då platser används på olika sätt beroende 

på vårdbehov och förutsättningar hos patienter. Det förankras även teoretiskt när Williams 

(1998) framhåller att platser kan ha olika inverkan på människor. Öppet och tillgängligt är även 

begrepp som tillsammans med orienterbarhet har påpekats av samtliga respondenter. Där de två 

förstnämnda (med flera) ses som medel för att förbättra orienterbarheten på området. I sin tur 

förklaras en förbättrad orienterbarhet generera dels ett mer integrerat sjukhusområde och dels 

en bättre vårdprocess. Det sistnämnda går i linje med den presenterade forskningen gällande 

evidensbaserad design (Zimring, 1990; Ulrich et al., 2006; Press Ganey, 2003 i Ulrich, 2012, s. 

48). Där framgår att orienterbarheten kan vara central i upplevelsen av ett sjukhusbesök hos 

både patienter och besökare. Här menar jag att de två teoretiska bakgrunderna kan stödja 

varandra då öppenhet, tillgänglighet och därmed orienterbarhet i utformningen anses stärka det 
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offentliga likväl som den evidensbaserade sjukhusdesignen. I den meningen motsätter sig inte 

integreringen med någondera av de teoretiska bakgrundsavsnitten. Dock kan integreringen 

medföra en ökad användning av området och därmed mer människor. Det stämmer inte överens 

med Ulrich et al. (1991), som menar att urbana miljöer med mycket människor är stressande. 

Vidare ter sig resultatet motsägande respondenterna emellan, gällande urbana miljöers 

påverkan i form av sjukhusområdet som genomfart. Det krävs att man kan ta sig igenom 

sjukhusområdet för att kunna förändra det från en barriär till en länk i staden. Dock framhålls 

även att utrymmet på sjukhusområdet är begränsat och således inte bör kunna fungera som 

genomfartsområde. Det bör därmed istället fungera som en slutstation. Viss tvetydighet går 

även att urskilja i vilken grad sjukhusområdet är ett genomfartsområde idag. Oavsett bör en 

genomfartsfunktion bidra till ett ökat antal människor på området. Enligt Ulrich et al. (1991) är 

det inte i linje med en vilja att bidra till skyddad, stressfri miljö. Dock kan det anses gå i linje 

med offentlighetsdiskussionen i teoriavsnittet som menar att en tillgänglig miljö kan bidra med 

en gemenskapskänsla (Andersson, 2002). Med det menar jag att den barriär som 

sjukhusområdet, enligt resultatet utgör idag, fungerar som en eventuell uppdelning av staden. 

Om det däremot fungerar som en länk och binder ihop staden, uppstår, enligt min tolkning av 

Andersson (2002), en tillhörighet med hela staden. Om området bidrar till att människor som 

endast ska stanna på platsen använder den, närmar vi oss åtminstone det som Goffman (1970 i 

Lieberg, 1994) benämner som en privatisering av det offentliga rummet. Effekten blir att 

området inte är till för alla. Det kan därmed vara aktuellt att ett begrepp som 

”sjukhusoffentlighet” myntas, i enlighet med Andersson (2002) och Lieberg (1994). Det skulle 

kunna ligga till grund i framtida forskning med fokus på människor som på något sätt berörs av 

platsen i sitt rörelsemönster. Möjligen finns inte samma tydliga hinder som 

offentlighetsdiskussionens evenemangsexempel. Däremot finns det eventuellt strukturer som 

begränsar tillgängligheten och kan därmed liknas vid varandra.  

Den yttre Sjukhusvägen är ur många hänseenden central i sjukhusets integrering med 

staden. Huruvida den fungerar som en barriär eller inte besvaras, av resultatet, tvetydigt. Det 

framgår att den behöver förändras för flera områdens skull. Intressant är att resultatet delvis 

pekar på en bristfällig integrering med staden på andra sidan sjukhusområdet men att framtida 

insatser riktas mot den vägen. Dock inte uteslutande men huvudsakligen. Resultatet visar även 

att flera byggnader längs med yttre Sjukhusvägen är bristfälliga ur ett kvalitetsperspektiv vilket 

borde möjliggöra en förändring av sjukhusets anslutningar till nämnda väg. Anslutningar och 

kommunikationer generellt, ses som centrala gällande sammanlänkning med staden. Detta 

påpekades även i Curtis et al. (2007), där studien visade på att behovet av bra kommunikationer 

var betydande för såväl personal som besökare. 

Samtidigt eftersträvas en lugn, stressfri miljö för patienter vilket knyter an till den tidigare 

nämnda forskningen om naturmiljöer som bidragande faktor till stressminskning (Ulrich et al., 

1991). I såväl dokument- som intervjuresultat framhålls att det finns en brist på sådana miljöer. 

Vidare framgår det att Stadsträdgården är en viktig plats för sjukhuset och fungerar idag som 

en kompensation för bristfällig grönska på området. Beroende på hur mycket Stadsträdgården 

kommer att beröras av förändringar på yttre Sjukhusvägen kan viktiga delar av den gå förlorade. 

Det behöver visserligen inte finnas en motsättning mellan stadslikhet och grönska vilket även 

delvis framgår i resultatet. Stadsträdgården är viktig både som vy ut från sjukhuset men även 
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att vistas i, för både patienter och personal. Den framhålls även viktig för hela staden vilket 

borde minska risken för alltför stora förändringar. Vad gäller vyer finns även andra viktiga park- 

eller naturmiljöer, dock betonas Stadsträdgården. Det är i huvudsak naturmiljöer som framhålls 

som viktiga. Detta är i linje med bland annat Ulrich et al. (2008) , som menar att såväl 

simulerade som faktiska naturvyer bidrar med en positiv sinnesstämning hos både personal och 

patienter. Det framhålls även att en ’grön’ karaktär är central i strävan efter och förstärkningen 

av stadsstruktur på området. Dock är det svårt att utifrån resultatet urskilja hur områdets 

karaktär kommer att utvecklas och vilken sorts stadsstruktur som eftersträvas. Centralt är dock 

fortfarande begreppen orienterbarhet och tillgänglighet. Det går även att utläsa i resultatet att 

parkmiljöer och grönska eftersträvas och är av stor vikt i såväl utformning som anledning till 

att integrera området. Detta tillsammans med en strävan efter stadsmässighet och urbanitet. 

Jag menar att yttre Sjukhusvägens förändring bör ske i linje med att tillgängligheten till 

Stadsträdgården stärks eller åtminstone inte försämras. Som nämnts, pekar flera studier på 

vikten av detta. Det framgår i resultatet att Stadsträdgården används flitigt idag och bidrar 

därmed till viss sammanlänkning till staden. Vidare kräver sjukhuset som arbetsplats och 

vårdinrättning att det faktiskt är enkelt att ta sig till området och väl på plats kunna hitta dit man 

ska. Enligt resonemangen ovan bör det med andra ord behövas en avvägning eller möjligtvis 

kombination mellan de två teoretiska avsnitten i hur området ska integreras. 

 

6. SLUTSATS 

 

Sjukhuset upplevs komplext på grund av sin storlek och brister i tydliga kopplingar till 

resterande stad. Institutionen är en stor arbetsplats och viktig del av Uppsala. Orienterbarheten 

har påpekats som problematisk och har således bidragit till att viss otillgänglighet på området 

har upplevts. Vidare konstateras att det råder brist på grönytor och parkmiljöer på 

sjukhusområdet. En viktig nod för sjukhuset är Stadsträdgården som fungerar som en 

kompensation för rådande brist på grönska på området. Av många upplevs området otillgängligt 

även på grund av att de bristfälliga kommunikationerna, både på och till området. Den stora 

ytan som sjukhusområdet gör anspråk på bidrar även till att det fungerar som en barriär för 

framförallt den södra delen av staden.  

Ett precist svar på hur sjukhusområdet ska integreras kommer eventuellt inte kunna ges. 

Det finns däremot särskilda strukturer som både Landstinget i Uppsala län och Uppsala 

kommun vill förändra. Att förbättra orienterbarheten på området är centralt för hur sjukhuset 

ska integreras med staden. Det finns en vilja att förändra genom nya hållplatser samt införa ett 

nytt navigationssystem i form av gatunummer likt bostadsgator på sjukhusområdet. En större 

stadsmässighet och områdets egen karaktär strävas samtidigt efter att förstärkas för att kunna 

ge en mer intuitiv orienterbarhet på platsen. Kommunikationer och stråk både på och utanför 

området bör förändras för att öka tillgängligheten på området. Det finns även vilja att behålla 

den grönska som finns på området samt utöka den tillsammans med nya kommunikationsstråk. 

Befintliga anslutningar med staden kommer värnas om samtidigt som nya stråk och 

kommunikationer är tänkt att bidra till en större möjlighet att ta sig in till och ut från 

Akademiska sjukhuset. Sjukhusområdet som genomfart är en tudelad fråga. En planering som 

främjar detta uppges vara viktigt för hur området ska integreras. Centralt är även hur den yttre 
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Sjukhusvägen kommer att utformas. I resultatet framgår att en mer stadslik karaktär är att vänta 

för att bli en länk och därmed motverka en barriäreffekt. Det framhålls även att kopplingen till 

framförallt Stadsträdgården behålls eller eventuellt utökas. 

Det problematiska är i huvudsak vad effekterna av ett integrerat sjukhusområde kommer 

att bli. Människor har olika förutsättningar i och krav på utomhusmiljön. De centrala 

motsättningar mellan en integrerad sjukhusstad och en högkvalitativ vård kan sammanfattas 

som att en urban miljö har visat sig ge negativa konsekvenser i den läkande processen. Med det 

menas att en ökad mängd människor kan bidra till att aktivitet och läkning med hjälp av 

utomhusmiljöer går förlorade. Denna forskning har visat att området som genomfart är en idé 

som tudelat fungerar med teorier om en högkvalitativ vård ur ett holistiskt perspektiv (se 

diskussionskapitlet om genomfart). Det framgår även hur vårdens krav på flexibilitet och 

förändring gör det problematisk att exempelvis placera bebyggelse i linje med en 

integrationsidé. Även kraven som ställs gällande evidensbaserad design och terapeutiska 

landskap bidrar till att området begränsas. Mark som är tänkt som grönyta exempelvis kan gå 

förlorad på grund av krav gällande en viss typ av byggnad för att tjäna ett syfte innanför 

väggarna. Det finns även beröringspunkter mellan en offentlig, integrerad sjukhusstad och 

kravet på läkande miljö. Exempelvis framhålls orienterbarheten central ur flera perspektiv. För 

en smidigare sjukhusvistelse men även för ökad integrering. 

Den här studien har visat på att det ställs krav på ett sjukhusområde som till viss del 

begränsar platsen ur en stads perspektiv. Vidare forskning gällande sjukhusets utomhusmiljö 

och patienter vore intressant med utgångspunkt i Bahrdts (1967) teori om hur den snabba 

kommunikationen i urbana miljöer inte avslöjar speciellt mycket. Det intressanta bottnar i att 

patienter på sjukhus ofta är klädda i sjukhuskläder och att Bahrdt menar att civil klädsel inte 

nödvändigtvis avslöjar något. Det vore intressant att se om patienter begränsas av den 

anledningen i användandet av naturmiljöer, exempelvis utanför sjukhusområdet. Framtida 

forskning skulle även kunna behandla den här uppsatsen som en komparativ studie med ett 

liknande fall på annan ort. Eventuellt en jämförelse med andra stadsdelar, bostadsområden till 

exempel. Resultatet kan ha präglats av att bara tjänstemän har intervjuats därmed vore det även 

nödvändigt att framtida studier behandlar hur sjukhusområden upplevs av människor som 

faktiskt använder dem, exempelvis personal, patienter och besökare. 
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BILAGA 
 

Intervjuguide Mats Eriksson 7/12-15 (telefonintervju) 

 
Placeringen av sjukhusområdet i staden. 

 

Beskriv sjukhusområdet. Egen uppfattning, utformning. 

Skiljer sig sjukhusområdet jämfört med andra stadsdelar? 

Hur påverkar placeringen den kommunala planeringen? 

 

Områden utanför sjukhusstaden 

 

Finns det områden som ses som särskilt viktiga för sjukhuset? Vilka? 

Hur yttrar sig hänsynstagande till dessa i den kommunala planeringen av områdena? 

Finns det bebyggelse (gator, parker, torg) som bidrar med negativa konsekvenser för 

sjukhusområdet? 

Sjukhusvägen ska få mer stadskaraktär – vad menar man med det? Varför stadskaraktär? 

 

Integrera/sammanlänka med resterande stad? 

 

Vad betyder ett integrerat sjukhusområde för staden? 

Vilka effekter eftersträvas av integrationen?  

Vad saknas ur ett integreringsperspektiv idag? 

Är det integrerat ur några aspekter? 

Hur planerar kommunen för att integrera sjukhusstaden? 

 
 

Intervjuguide Åke Forsgren Kulturenheten 9/12-15 

 
Personliga och organisationsfrågor 

 

Vad arbetar du med? Titel, osv. Hur länge? 

Konstenhetens roll 

 

Akademiska sjukhuset – sjukhusstaden 

 

Beskriv området idag. Egen uppfattning Utformning. 

Upplever du området som en speciell plats i staden? Varför, varför inte? 

Ställs några särskilda krav på utomhusmiljön och konsten på ett sjukhus? Vilka? 

Vilka delar av området är särskilt positiva? Planeringssynvinkel. 

Vilka delar är särskilt negativa? Planeringssynvinkel. 

Riktad mot grupper av människor på området? Personal, patient, besökare, student. Vad är 

riktat i så fall? 

I kommunens innerstadsstrategi och FUP eftersträvas stadsstruktur i sjukhusområdet – vad 

innebär det? Varför? Vilka effekter eftersöks? 

Gestaltningens effekter på området? 

Hur vill man utveckla området? Varför? 

Vad anser du saknas? 

 

Omgivande stad 
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Särskilt positiva områden/platser för sjukhuset utanför sjukhusstaden? Varför? 

Särskilt negativa områden/platser för sjukhuset utanför sjukhusstaden? Varför? 

Effekter från gestaltning utanför sjukhusområdet? 

 

Integrering med staden 

 

Ur flera dokument: Viljan att sammanlänka sjukhuset med resten av staden. Berätta om det. 

Varför? Hur kom det sig att vilja integrera? Hur bidrar gestaltningen? 

För vem vill man integrera? 

På vilket sätt är sjukhusområdet inte integrerat? 

På vilket sätt är det integrerat? Finns det andra platser i staden som anses mer väl integrerade 

än andra? Vilka i så fall? 

Vilka effekter vill man skapa med ett integrerat sjukhusområde? 

Vad anser du saknas för att sjukhusområdet ska vara integrerat? 
 

 

Intervjuguide Sören Hill Landstingsservice 8/12-15 

 
Personliga och organisationsfrågor 

 

Vad arbetar du med? Titel, osv. Hur länge? 

Vad gör Landstingsservice? 

 

Akademiska sjukhuset – sjukhusstaden 

 

Beskriv området idag. Egen uppfattning Utformning. Kvartersstruktur? 

Upplever du området som en speciell plats i staden? Varför, varför inte? 

Vad är sjukhusplanering? 

Ställs några särskilda krav på utomhusmiljön på ett sjukhus? Vilka? 

Vilka delar av området är särskilt positiva? Planeringssynvinkel. 

Vilka delar är särskilt negativa? Planeringssynvinkel. 

Riktad planering mot grupper av människor på området? Personal, patient, besökare, student. 

Vad är riktat i så fall? 

I kommunens innerstadsstrategi och FUP eftersträvas stadsstruktur i sjukhusområdet – vad 

innebär det? Varför? Vilka effekter eftersöks? 

Sjukhusområdet som genomfart – hur ser du på det? Varför är det inte så nu? Varför vill man 

ha det så? 

 

Omgivande stad 

 

Särskilt positiva områden/platser för sjukhuset utanför sjukhusstaden? Varför? 

Särskilt negativa områden/platser för sjukhuset utanför sjukhusstaden? Varför? 

Hur är dessa områden aktuella i sjukhusplaneringen? 

Påverkar den kommunala planeringen integreringen av sjukhusområdet? Hur?  

 

Integrering med staden 

 

Ur flera dokument: Viljan att sammanlänka sjukhuset med resten av staden. Berätta om det. 

Varför? Hur kom det sig att vilja integrera? Idealfallet: hur skulle det se ut? 
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För vem vill man integrera? 

På vilket sätt är sjukhusområdet inte integrerat? 

På vilket sätt är det integrerat? Finns det andra platser i staden som anses mer väl integrerade 

än andra? Vilka i så fall? 

Vilka effekter vill man skapa med ett integrerat sjukhusområde? 
 

 

Intervjuguide Nina Waara UL 21/12-15 
 

Personliga och organisationsfrågor 

 

Vad arbetar du med? Titel etc. Hur länge? 

 

Akademiska sjukhuset 

 

Hur ser du på området? Beskriv 

Hur planerar ni för busskommunikation till/på sjukhusområdet?  

Vad finns det för direktiv? Och från vem? 

Finns det dåliga delar av området? Varför? 

Finns det bra delar av området? Varför? 

Skiljer sig planeringen i förhållande mot annan busstrafikplanering? Varför? 

Sjukhuset som genomfart – hur ser du på det? Varför/varför inte? 

Hur många bussar går på området idag? 

 

Omgivande stad 

 

Särskilt positiva områden/platser för sjukhuset utanför sjukhusstaden? Varför? 

Särskilt negativa områden/platser för sjukhuset utanför sjukhusstaden? Varför? 

Hur är dessa områden aktuella för UL i förhållande till sjukhusområdet? 

 

Integrering med staden 

 

Hur ser UL på ett integrerat sjukhusområde? 

Vad hindrar fler bussar på området? 
 


