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I många svenska städer så finns det spår av fragmentering, segregation och uppdelning av 
boendemiljöer. Uppdelningen av den fysiska miljön bidrar då också till en uppdelning av människor. 
Detta påverkar det sociala samspelet och individens förutsättningar i vardagen då de olika 
boendemiljöerna har olika placering i staden som helhet och på så sätt existerar de på olika premisser. 
Fragmentering och uppdelning av boendemiljöer behöver inte alltid vara något negativt då detta också 
medför vissa positiva sociala aspekter såsom en känsla av samhörighet och gemenskap. Problematiken 
ligger i individens begränsningar som en rumslig fragmentering kan medföra. 

Denna studie undersöker hur den fysiska miljön påverkar möjligheterna till integrering i samhällen 
med utgångspunkt i två fallstudier av två miljonprogramsområden i Sverige. Fallstudien tolkas 
utifrån urbanmorfologi och space syntax för att förstå hur stadens utformning och placering av 
olika samhällsfunktioner påverkar de sociala förutsättningarna. Undersökningen görs också utifrån 
perspektivet fysisk planering. Undersökningens mål är inte att påverka segregationen utan endast 
undersöka möjligheterna för individen att ta del av helheten och få större möjligheter till att styra över 
sitt eget liv. Undersökningen avser alltså att försöka förstå fragmenteringen i stadens uppbyggnad i 
relation till det sociala samspelet.

Undersökningen påbörjadas genom en stor kvalitativ innehållsanalys av flertalet källor som hanterar 
frågor såsom urbanmorfologi och stadens förutsättningar för socialt samspel. Detta skapar en grund 
för hur fallstudiens material sedan ska studeras. Båda områdena i fallstudien visar tydliga tecken på 
att vara utformade efter sin tids planeringsideal. Detta i kombination med flera andra faktorer ger 
indikationer på varför områdena upplevs som fragmenterade och ej som en del av övriga samhället. 
Kombinationen med analysen av kartmaterialet och axialkartan visar på barriärer mot övriga delar av 
städerna samt hur platsen upplevs av individen. Det blir också tydligt att områdena genom sin placering 
och de funktioner som finns på platsen lätt blir isolerade och att detta då leder till en ökad uppdelning 
i samhället där olika befolkningsgrupper inte kan mötas. Axialkartan visar också på stora svårigheter 
att lämna områdena och hur avståndet kan uppfattas som långt trots att det faktiska avstånden inte är 
speciellt långa. 

Undersökningen och rapporten visar slutligen på vikten av att studera detta fenomen om fragmentering 
kopplat till urbanmorfologi. Detta då vidare forskning inom fältet skulle kunna bidra till att riktlinjer 
för den fysiska planeringen tas fram som på sikt skulle kunna minska fragmenteringen och skapa 
möjligheter för individen att färdas fritt i staden. Hela undersökningen visade tydligt vilken effekt den 
fysiska planeringen kan få för det sociala samspelet i en stad och hur uppdelad den då kan bli.
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I N T R O D U K T I O N
Den inledande delen av rapporten syftar till att ge en grundläggande förståelse kring det som studien 
avser att undersöka. Detta förklaras närmare genom bakgrund, syftet med studien, problemformulering 
med tillhörande forskningsfrågor samt avgränsningen för undersökningen.

BAKGRUND
Städer är platser där olika processer ständigt pågår, dessa kan vara ekonomiska, miljömässiga, 
kulturella såväl som sociala (Hillier. 1996:149). En stad är uppbyggd av flera olika stadsdelar och 
kommunikationsleder, som tillsammans skapar en helhet. Mellan dessa olika delar rör sig människor 
varje dag för att nå sina målpunkter och för att genomföra sin vardag med inköp, arbete och nöjen. 
De olika stadsdelarna kan ha olika funktioner och uppbyggnad vilket ger dessa platser olika roller 
och förutsättningar i staden. Vissa platser är mer centrala och har mer aktivitet och andra platser 
upplevs avlägsna eller i periferin med avsaknad av viktiga funktioner och således mindre mänsklig 
aktivitet. Förståelse för hur allt är sammankopplat är avgörande för att planera för en stad med 
bra kommunikationer och goda förutsättningar för aktivitet. De som skapar planerna för stadens 
utveckling, planerarna, behöver kunna identifiera styrkor och barriärer mellan olika delar för att skapa 
en stad som fungerar som en helhet.

Den fysiska planeringen domineras idag av ett fokus på specifika områden och delar av en stad och 
saknar därför ofta ett helhetskoncept. Exempelvis hanterar en detaljplan endast en liten yta och hänsyn 
tas då till den absolut närmaste omgivningen, vilket gör det svårt att se till hur planen kan komma 
att påverka helheten. Detta synsätt med fokus på små områden och avsaknad av helhetstänk har ofta 
speglats vid satsningar för att motverka exempelvis segregation (Legeby, Marcus, Berghauser Pont. 
2015:1). Det görs då ofta punktinsatser för att försöka bryta mönstret av segregation och de problem 
platsen anses inneha (Legeby, Marcus, Berghauser Pont. 2015:1). Detta kan bli problematiskt och 
kommer inte på sikt kunna lösa problematiken om det är så att en plats förutsättningar är starkt 
påverkade av omgivningen och relationen till helheten. Hur olika delar av en stad är sammankopplade 
har nämligen betydelse för vilka möjligheter individerna där har och vad platsens roll i samhället blir, 
den fysiska miljön har således påverkan på den sociala hållbarheten på en plats (Legeby., Marcus., 
Berghauser Pont. 2015:2). För att göra riktig skillnad för den sociala hållbarheten måste således staden 
planeras utifrån ett helhetstänk. Den fysiska planeringen har då möjlighet att skapa förutsättningar för 
alla invånare att ha möjlighet till att delta i helheten. Denna rapport och undersökning kommer ha just 
det fokuset, kring individens förutsättningar i vardagen till följd av den fysiska planeringen och hur det 
går att analysera staden utifrån detta synsätt.

Denna rapport och undersökning kommer inte handla om att försöka ta bort segregationen i samhället 
utan snarare undersöka hur den fysiska planeringen kan motverka fragmentering och skapa möjligheter 
för integration. Fokus är på individens möjligheter till deltagande i helheten. För att skapa detta 
behöver inte nödvändigtvis segregationen, alltså uppdelningen av människor i olika boendemiljöer 
minska trots att detta på många sätt innebär ett hinder för integrering. Men det är viktigt att förstå att 
det inte är en nödvändighet att ta bort det för att kunna ge individen möjlighet att röra sig fritt i staden 
och bryta de barriärer som finns i den fysiska miljön och som ger effekter på det sociala samspelet.
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Denna rapport utgår från miljonprogramsområden som ofta kopplas samman med begreppet 
segregation och upplevs avskilda från övriga staden. Dessa boendemiljöer har ofta kritiserats, detta 
sedan de byggdes fram tills idag, främst på grund av den enformiga bebyggelsen samt avsaknad av 
samhällsfunktioner (Särnbratt. 2006:22). Miljonprogrammet var ett storskaligt nybyggnadsprojekt som 
påbörjades för att tillgodose det stora behovet av nya bostäder som fanns i slutet av 50-talet och början 
av 60-talet (Särnbratt. 2006:39). Dessa områden planerades på ett sätt som senare gav upphov till de 
problem som ofta förknippas med miljonprogrammet. Bostäderna placerades ofta isolerade i utkanten 
av städer och områdena i sig är funktionsuppdelade med trafikseparering som ett genomgående tema 
(Särnbratt. 2006:40). Dessa aspekter har bidragit till att områdena ibland kan upplevas som avlägsna 
och ödsliga.Viktigt att förstå är att miljonprogrammet är planerat utifrån sin tids planeringsideal och att 
detta i många fall har lett till problem på sikt. Just det faktum att miljonprogramsområdena är placerade 
i utkanten av samhället med få samhällsfunktioner gör det viktigt att undersöka hur väl dessa områden 
är integrerade i samhället. Den grundläggande planeringen som ligger bakom projektet ter sig nämligen 
inte haft det fokus på att integrera platsen med övriga staden. Miljonprogramsområden är på många sätt 
väl fungerande bostadsområden, men frågan är hur väl de samexisterar med resten av staden till följd 
av deras ofta avskärmade placering.

UNDERSÖKNINGENS SYFTE
Kandidatarbetets syfte är att undersöka hur rumsligt fragmenterade områden påverkar 
förutsättningarna för socialt samspel och individens möjligheter att röra sig fritt i en stad sett utifrån ett 
planeringsperspektiv.

PROBLEMFORMULERING
Stadens uppbyggnad och hur de olika delarna är sammankopplade samt dess form påverkar hur 
invånare kan nyttja den. Det är den fysiska utformningen som ger möjligheter till individer att röra 
sig mellan dess olika delar och på så vis genomföra sin vardag. Den fysiska miljön och dess funktioner 
har en stor påverkan på den sociala hållbarheten (Legeby, Marcus, Berghauser Pont. 2015:2). Beroende 
på hur en stad är planerad så kan det följaktligen få negativa konsekvenser för boende i vissa områden 
genom att viktiga samhällsfunktioner saknas i området eller att det är svårt att transportera sig utanför 
området för att nå viktiga målpunkter. Det �nns självklart situationer där motsatt e�ekt inträ�ar vilket 
kan ses som positivt men denna rapport och undersökning hanterar frågan om hur vi inom planeringen 
ska kunna förhålla oss till de områden som drabbas negativt ur en social aspekt. Undersökningen skall 
alltså utgå från de områden som på olika sätt är avskilda från övriga samhället och hur det genom 
fysisk planering går att bryta dessa mönster för att individerna ska kunna ta sig över de barriärer som 
hindrar dem från att leva med samma förutsättningar som andra i samhället. I de områden som saknar 
samhällsfunktioner och viktiga mötesplatser kan det annars uppstå ett socialt utanförskap som ej leder 
till ett socialt hållbart samhälle. Det är också så att risken med det uppdelade segregerade samhället kan 
medföra att människor från olika samhällsgrupper aldrig möts och kan genomföra något slags socialt 
utbyte vilket leder till ett mycket uppdelat samhälle. Inte då bara rumsligt utan också socialt.

FORSKNINGSFRÅGOR

 Vilka rumsliga barriärer och tillgångar går det att identi�era i områdena för fallstudien?
 Hur stor roll spelar stadens uppbyggnad och bostadsområdens placering i staden för mängden  
 människor som rör sig på platsen?
 Vilka följder kan det rumsligt fragmenterade samhället få för individens vardag?
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AVGRÄNSNING
Denna uppsats skrivs inom en begränsad tidsram och därför blir en följd att undersökningen på olika 
sätt måste begränsas för att kunna genomföras med goda resultat. Avgränsningarna görs både genom 
att vissa utökade undersökningar ej genomförs och att mängden material hålls inom vissa ramar, men 
avgränsningen innebär också att vissa större frågor ej behandlas. 

Eftersom undersökningen berör ett laddat begrepp som segregation, vilket är en möjlig social 
konsekvens av ett fragmenterat samhälle, så är det viktigt att se hur man förhåller sig till detta. Den 
fysiska planeringen är på många sätt politisk eftersom det rör sig om processer som ska utforma den 
framtida staden (Johansson, Khakee. 2009:12-13). På grund av den politiska grunden i detta så innebär 
fältet ett stort ansvar för att fördela makten i samhället (Johansson, Khakee. 2009:12-13). Planerarna 
har således ett ansvar att se till att göra olika grupper hörda i planeringsprocessen och att inte lägga 
sina egna värderingar i agerandet. Att agera etiskt handlar om att reflektera över vilka faktorer som styr 
valen vi gör, om det exempelvis beror på vilka värderingar och normer samhället har, alltså vad som 
utgör grunden i agerandet (Johansson, Khakee. 2009:13). 

I denna rapport så behandlas miljonprogramsområden som på olika sätt kan anses segregerade. Dessa 
områden är traditionellt sett kopplade till många värderingar. Det är viktigt att inom undersökningen 
förstå att segregation är ett mycket brett begrepp med många olika synvinklar. Denna studie syftar 
inte till att undersöka eller värdera de socioekonomiska effekterna som kan uppstå i ett rumsligt 
fragmenterat samhälle. Det finns forskning som visar på att segregation har negativa effekter men andra 
undersökningar visar på den direkta motsatsen. Studien avser därför endast att undersöka staden utifrån 
stadens uppdelning och hur det går att möjliggöra för integrering utan att lägga allt för stort fokus på 
segregering. Att genom fysisk planering arbeta mot fragmentering innebär inte i sig att segregationen 
i ett samhälle berörs men att flödena i staden ska förenklas och förklaras. Undersökningen i denna 
rapport avser inte att på något sätt värdera boendemiljöerna. Detta till följd av etiska förhållningsregler 
en planerare bör förhålla sig till och att en värdering av områdena inte skulle bidra till rapportens 
syfte. Alla bostadsområden i en stad har både för och nackdelar och dessa är ej lämpade att diskutera 
när rapporten handlar om att undersöka sambandet mellan olika delar och människors möjligheter till 
rörlighet inom staden. 

“Etik är en fråga om fungerande sociala relationer, då centrala aspekter som tillit och förtroende, 
ansvar och rättvisa är byggstenar för detta kitt” (Johansson, Khakee. 2009:33). Planerare skapar 
genom sin yrkesroll offentliga handlingar och därför kan det tänkas vara extra viktigt att inte värdera 
människors boendemiljö utifrån egen mening. Eftersom planerare är de som skall ta fram underlaget 
för hur det framtida samhället ska se ut så är det således de som på sikt kommer påverka människors 
vardag (Johansson, Khakee. 2009:16). Det kan därför anses viktigt att planerare är medvetna om 
sin makt i samhället och ser till att företräda alla i de val som görs. Inom fysisk planering ska det 
finnas ett fokus på att den mest lämpliga användningen skall tillåtas, det är då viktigt att inte endast 
följa normer i samhället utan att faktiskt undersöka alla aspekter.  En annan anledning till att denna 
rapport inte ska värdera de områden som studeras är att ingen boende har tillfrågats i undersökningen. 
Det finns ingen tid för medborgardialog inom arbetets tidsram och en värdering av boendemiljöerna 
hade således endast baserats på egna erfarenheter och färgas av normer och rykten. Ett annat argument 
till varför ingen medborgardialog är med i just denna undersökning är att den baseras på en forskning 
om stadens form utifrån kartmaterial genom exempelvis space syntax forskning och inte på invånarnas 
enskilda åsikter. 
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En annan aspekt av detta är att undersökningen görs i rollen som en framtida planerare. Det finns en 
viss makt som kommer med kunskapen som planerare besitter, denna kunskap gör nämligen att de får 
legitimitet och att både politiker och invånare ger förtroende till dessa (Johansson, Khakee. 2009:161). 
Undersökningen skall baseras på fakta och om en värdering av boendemiljöer görs i rapporten så kan 
den av vissa läsare anses vara en typ av sanning. Därför är detta inte något som skall finnas med i 
undersökningen och dess underlag. 

Då en riktigt space syntax analys kräver både tid och programvara för att beräknas ordentligt kommer 
denna studie endast att utgå ifrån de olika aspekter som teorin grundas i. Ingen programvara kommer 
vara inblandad utan undersökningen kommer genomföras genom en grundläggande analys av 
kartmaterial utifrån de olika aspekter space syntax teorin utgår ifrån. 

En viktig del inom analysen kommer vara att identifiera arbetsplatser och samhällsfunktioner. I 
undersökningen kommer de som finns i själva området att identifieras noggrant. I analysen av 
övriga staden för att få en helhetssyn kommer det antas att centrala staden är den plats med mest 
arbetstillfällen och servicefunktioner. Det kommer också märkas ut om det finns kända områden med 
många arbetstillfällen samlade på en viss plats, exempelvis industriområden, externa handelsområden 
eller större sjukhus. Trots att det säkerligen finns andra områden med mindre industrier eller andra 
arbetstillfällen så kommer dessa inte tas hänsyn till då det gör studien allt för komplex med hänsyn till 
tidsramen.

Fallstudien kommer inte baseras på någon fältstudie på grund av arbetets begränsade tidsram, endast 
olika kartmaterial kommer ligga till grund för analysen av platsen. Det anses dock kunna ge en 
tillräcklig bild av platserna genom denna undersökning utan att fysiskt vara på platsen för att kunna 
genomföra studien och svara på de frågor som undersökningen kräver.
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T E O R I
Kapitlets syfte är att förtydliga vilket teoretiskt perspektiv som studien utgår från och vilket fält 
som undersöks. Kandidatarbetet utgår från individens möjligheter till att röra sig fritt i en stad och 
hur detta kan studeras utifrån fysisk planering. Detta grundar sig i teorin om att skapa ett socialt 
hållbart samhälle. Hela arbetet tolkas utifrån teorin om social hållbarhet och vilka effekter detta får på 
samhället. Eftersom begreppet är mycket brett ligger också fokus på idén om att social hållbarhet kan 
uppnås genom att skapa ett integrerat samhälle.

SOCIAL HÅLLBARHET
Detta kandidatarbete utgår från syftet att undersöka och redogöra för hur ett rumsligt fragmenterat 
samhälle påverkar det sociala samspelet och individens möjligheter till att röra sig fritt i samhället. 
Undersökningen grundar sig således i allas rättigheter till samma sociala förutsättningar vilket kan 
tolkas leda till social hållbarhet. 

Hållbarhet delas ofta upp i tre olika grenar, miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Med 
begreppet hållbar utveckling, som innefattar dessa tre olika grenar, menas att vi som samhälle ska leva 
på ett sådant sätt att framtida generationer ska kunna tillgodose sina levnadsbehov (Emmelin, Lernman. 
2006:3). De tre grenarna eller kategorierna av hållbarhet står i relation till varandra och alla tre behöver 
tillgodoses i olika grad för att vi ska kunna uppnå en hållbar utveckling. 

Viktigt att komma ihåg i sammanhanget är att hållbar utveckling inte är exakt definierat när det 
kommer till vad det i praktiken innebär, utan används som en målbild inom politiska processer och 
beslut (Emmelin, Lernman. 2006:25). Ordet i sig är alltså inte fullt ut definierat, alltså gäller samma 
sak för social hållbarhet. Teorin om social hållbarhet som denna undersökning och rapport utgår från 
är inte helt utrett vad det faktisk innebär, utan det är snarare en målbild att eftersträva. Detta innebär 
att målsättningen med denna undersökning är att se hur det inom fysisk planering går att skapa ett mer 
socialt hållbart samhälle. I detta fall handlar det främst om individens förutsättningar i vardagen och att 
detta inte ska begränsas beroende på vilken del i en stad som är boendemiljön. 

För att få en förståelse för ett stadsrum och det sociala samspelet på platsen så räcker det inte med 
att analysera platsen i sig utan samspelet mellan olika platser måste också analyseras (Legeby, 
Marcus, Berghauser Pont. 2015:1). Undersökningen har ett fokus på staden som helhet men tittar på 
förutsättningarna i ett specifikt område. För att uppnå ett socialt hållbart samhälle så måste det ses till 
helheten då allt är sammankopplat.

INTEGRERING
För att skapa social hållbarhet i en stad ska individen ha möjligheter till att styra över sin vardag och 
ha möjlighet att komma i kontakt med andra befolkningsgrupper än den just personen i fråga tillhör. 
Integrering blir därför en viktig aspekt inom den sociala hållbarheten, vilket också är fokus för denna 
rapport och undersökning. Det ger möjlighet att skapa ett samhälle där olika människor kan mötas 
och möjliggör för varje individ att leva sitt liv på det sätt den önskar. På så sätt skapar vi ett samhälle 
där alla har liknande förutsättningar för socialt samspel både på fritiden och i arbetslivet eftersom 
personens boendes lokalisering spelar mindre roll då det inte finns något i den fysiska miljön som 
hindrar interaktioner och förflyttning.
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M E T O D
Kapitlet avser att förtydliga den metod som undersökningen utgår från samt skapa en förståelse kring 
varför denna är lämplig i just denna typ av forskning. Det tydliggörs också vilka förutsättningar som 
är avgörande för att just denna metod skall fungera vid en undersökning. Kapitlet förtydligar även på 
vilket sätt metoderna kan komma att inverka på det slutgiltiga resultatet.

KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS
Den kvalitativa innehållsanalysen av textkällor studeras utifrån teorin om social hållbarhet. Detta 
påverkar den syn vilken materialet analyseras utifrån. Att tydligt välja hur texterna skall studeras i 
detta skede anses vara relevant utifrån denna studie på grund av det smala fält som studeras samt den 
korta tidsramen. Detta leder till en mer e�ektiv sammanställning av tidigare forskning. Den kvalitativa 
innehållsanalysen appliceras på all text som insamlas till denna undersökning och rapport. Det är dock 
främst för att skapa en förståelse kring vad urbanmorfologi, läran om stadens form är och hur stadens 
fysiska miljö ger förutsättningar för det sociala samspelet i staden. 

Kvalitativ innehållsanalys används för att förstå en viss mängd data och text för att kunna �nna samband 
och skapa en förståelse för innehållet som är relevant i det sammanhang som undersöks (Fejes, 
¡ornberg. 2015:34-35). Inom denna typ av analys �nns det olika grundläggande förhållningssätt att 
studera materialet på, speciellt när det kommer till sociala interaktioner vilket är fallet i den här studien 
som avser att undersöka den fysiska miljöns påverkan för integrering. Ett av dessa förhållningssätt 
handlar om att studera hur sociala interaktioner möjliggörs, i denna undersökning baseras materialet 
främst på en teoretisk tolkning av materialet (Fejes, ¡ornberg. 2015:36). Vid en kvalitativ analys ska 
det e£ersträvas att redovisa det materialet förmedlar sett utifrån vilken fråga studien avser att besvara 
och att detta då görs på ett så korrekt vis som möjligt utifrån informationen som tillhandahålls (Fejes, 
¡ornberg. 2015:36). Författarna till boken handbok i kvalitativ analys påtalar att det inom denna typen 
av analyser �nns en aspekt som påverkar resultatet och analysen som helhet, nämligen den mänskliga 
faktorn (Fejes, ¡ornberg. 2015:36-37). Detta innebär att materialet i analysen kommer till viss del att 
färgas av den som studerar det. Kvalitativ innehållsanalys anses vara en metod vars användning kan 
se mycket olika ut e£ersom den anpassas e£er frågan som undersöks och hur materialet struktureras 
(Fejes, ¡ornberg. 2015:38). 

Texterna som används i den kvalitativa innehållsanalysen är främst texter producerade från statliga 
myndigheter såsom Boverket men också litteratur med forskning om ämnen som anses relevanta för 
studien. Det förekommer också källor såsom nationalencyklopedin för att förtydliga vissa begrepp.

E£ersom tolkningen av materialet färgas av författarens personliga åsikter och erfarenheter kan 
slutresultatet bli annorlunda än om någon annan skulle genomföra arbetet. Resultatet skulle också 
kunna få ett annorlunda resultat om andra textkällor skulle användas. Texter innehåller sällan en 
absolut sanning och det �nns o£ast någon som har en annan teori eller åsikt.
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FALLSTUDIE
Forskaren i samhällsvetenskap Martyn Denscombe (2017:23) menar att syftet med en fallstudie är att 
förstå komplexa förhållanden inom en specifik social kontext. Syftet med att använda fallstudie som 
metod i denna undersökning är att utifrån två specifika fall kunna få en förståelse för hur liknande 
områden är utformade. Detta för att slutligen kunna förstå vikten av hur ett fragmenterat samhälle 
påverkar den sociala kontexten och hur det kopplas samman med fysisk planering. 

Denscombe (2017:91) påtalar vikten av att fallet som ska studeras måste kunna specificeras och att 
gränserna för undersökningen måste vara tydliga så att det som studeras kan ses som en fristående del. 
I denna undersökning är det specifika stadsdelar som ska undersökas vilket då kan ses som isolerade 
enheter i förhållande till omgivningen. Områdena är dessutom placerade på ett sådant sätt i staden som 
helhet att det lätt går att identifiera gränser i kartmaterialet. Tanken med undersökningen är att få en 
förståelse för områdets koppling till övriga samhället och kunna förstå hur det går att möjliggöra för 
integrering. Detta är en undersökning som lämpar sig för just denna metod. Fallstudier ger nämligen 
möjligheter att förstå ett specifikt falls sammanhang, det fokuserar inte endast på vad resultatet blir 
utan ger också en förståelse för varför (Denscombe. 2017:93). Det går dessutom att inom fallstudier 
använda sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder för att uppnå den helhetssyn som uppmuntras 
genom valet av metod (Denscombe. 2017:93). Detta är lämpligt då det ger en bredare undersökning 
och ger en ökad förståelsen för materialet.

Enligt Denscombe (2017:95) finns det flera olika syften med att göra en fallstudie, i just detta fall är 
syftet utforskande . Detta eftersom studien avser att undersöka stadsdelens processer och mönster 
samt vilka möjligheter platsen har för integrering, både sett till möjligheter och begränsningar. 
Denscombe (2017:94) påtalar också att det finns vissa förutsättningar som undersökningsområdet 
för en fallstudie måste uppfylla. Han menar att fallet ska vara naturligt förekommande och alltså inte 
vara något man hittar på bara för att kunna undersöka det (Denscombe. 2017:94). I detta fall med två 
miljonprogramsområden som på många sätt kan tyckas avskilda från övriga staden anses områdena 
definitivt vara naturligt förekommande då de återfinns liknande företeelser i många andra svenska 
städer. Områdena är utformade på ett specifikt sätt och är placerade i liknande områden i förhållande 
till övriga delar av staden som en följd av den tidens planeringsideal och därför är det lätt att upptäcka 
likheter i olika miljonprogramsområden oberoende på vilken stad de förekommer i.

Vid användning av metoden fallstudie ska undersökningen ha ett fokus på relationer och processer, 
syftet med studien ska också vara det att den undersöker vissa specifika frågor som påverkar de som 
finns inom fallstudiens avgränsning (Denscombe 2017:92-93). Detta stämmer mycket bra överens 
med denna undersökning, då avsikten inte är att förändra levnadsförutsättningarna för någon annan 
än de inom bostadsområdena, samt att det finns ett tydligt fokus på att undersöka sambanden mellan 
områdena och övriga staden. Allt handlar om samhällsprocesser som på sikt kan leda till ökad social 
hållbarhet.

Denscombe (2017:91) menar att syftet med en fallstudie är att undersöka ett generellt förekommande 
fall för att få fram mer specifika resultat. Förhoppningen med denna undersökning är att få fram en 
förståelse för processerna i dessa områden och hur det genom fysisk planering går att påverka att 
miljonprogramsområden ska kunna bli mer integrerade med övriga staden. Undersökningen är alltså 
på något generellt förekommande i samhället men kommer förhoppningsvis ge ett tydligt och specifikt 
resultat som går att applicera på fler fall.

Sofia Carlén, FM1473, Individens rätt till samhället, integrering i en uppdelad stad



11

En problematik som skulle kunna uppstå vid användningen av fallstudie som metod är om de områden 
som väljs ut till att analyseras ej är generella nog. Områdena skulle kunna ha mycket specifika 
förutsättningar som då skulle ge ett resultat som inte är användbart i andra situationer. För att försöka 
förhindra detta har två områden valts ut till fallstudien vilket ger en förhoppning att det går att 
identifiera likheter mellan de båda och att det då säkerställer att det nog är fler områden från samma 
tidsperiod som har samma styrkor eller problematik.

SPACE SYNTAX INOM FALLSTUDIE
De fall som undersöks i fallstudien analyseras utifrån grundidéerna till space syntax. Detta kommer 
fungera som de glasögon varpå platserna undersöks i kartmaterialet. Det finns flera faktorer som tas 
hänsyn till vid en sådan undersökning som vanligtvis görs via en databas men som nu ska användas 
för att förstå bostadsområdenas uppbyggnad och dess förutsättningar för det sociala samspelet i 
staden som helhet. Space syntax är i detta fallet alltså en metod för att kunna förstå kartmaterialet i 
förhållande till att kunna besvara undersökningens forskningsfrågor. Fallstudien börjar således med 
en inventering av det material som finns för att sedermera resultera i en förenklad nätverksmodell. En 
mer utförlig förklaring av space syntax som teori och hur den skall användas återfinns under kapitlet 
kunskapsöversikt.

Inventering av kartmaterial
Fallstudien ska i denna undersökning endast baseras på kartmaterial och ej platsbesök, detta innebär 
att kartmaterialet som tillhandahålls måste vara tydligt. I dessa kartor ska olika teman av funktioner 
identifieras i de olika bostadsområdena och i dess omgivning. Analysen kommer alltså inte endast att 
fokuseras till själva området i sig eftersom undersökningen avser att identifiera sambandet mellan de 
valda områdena och övriga samhället. Det ska också kunna identifieras möjligheter till integration 
med staden som helhet utifrån ett planeringsperspektiv. Dessa samband kommer främst handla om att 
identifiera kopplingar och kommunikationsleder men också en viss förståelse kring var majoriteten 
av samhällsservicen och arbetstillfällena är lokaliserade. Detta för att skapa en förståelse kring vilka 
platser som behöver vara sammankopplade samt var de största flödena av människor finns i staden. 
Utifrån dessa teman kommer det gå att bilda en uppfattning kring hur dessa utvalda bostadsområden 
i dagsläget förhåller sig till övriga staden vilket kommer underlätta för senare analyser. Det ska också 
undersökas var olika viktiga samhällsfunktioner finns placerade i samhället. Genom detta kan vi 
nämligen få en bild av hur den rumsliga fragmenteringen påverkar vardagslivet (Legeby, Marcus, 
Berghauser Pont. 2015:20).  Grunden till denna undersökning är alltså hämtad från dokumentet 
“Dela(d) stad” författad av Legeby, Marcus och Berghauser Pont (2015). Dokumentet handlar om 
sociala stadsbyggnadsanalyser och hur vi kan titta på en stad för att identifiera hur den bör utvecklas 
för att nå ett eftersträvansvärt resultat. De teman på kategorier och deras namn som identifieras i 
kartmatierialet är direkt hämtat från ”Dela(d) stad” och är olika aspekter som vanligvis ligger till 
grund i en space syntax analys gjort i en databas. För att efterlikna denna undersökning så långt det går 
kommer dessa kategorier identifieras i kartorna för att sedan användas till analysen av områdena för 
fallstudien i förhållande till övriga staden.
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Följande teman av kategorier i staden har ansetts vara intressanta för undersökningen och skall 
identifieras utifrån kartmaterialet:

Arbete - Avses främst att identifieras i staden som helhet. Det går att dra en slutsats att en stor del av 
alla arbetstillfällen i staden är lokaliserade i centrum eller vid större externa handelsområden i staden. 
Även andra kända platser med många arbetstillfällen i samma område kan identifieras. Dessa områden 
skall sedan markeras ut så att det bildas en förståelse kring avståndet mellan bostadsområdet för 
fallstudien och arbetstillfällena. Detta eftersom avståndet till arbetet påverkar din vardag främst i hur 
mycket tid du måste lägga på transporter varje dag. Om dessa platser är lättare att nå från en viss punkt 
blir förutsättningarna för arbetet lättare i vardagen. Det är också så att utbudet på möjliga arbetsplatser 
ökar om du har lättare tillgång till dessa. Vissa individer har svårt att färdas långt från hemmiljön och 
har således mindre utbud att välja mellan. Om alla delar av en stad har bra kommunikationsleder till 
de punkter med många arbetstillfällen, så ökar konkurrenskraften och ger alla bättre möjligheter till att 
lyckas på arbetsmarknaden. 

Boende - Det ska identifieras vilken typ av boendemiljö som områdena innefattar. Vilka typer av 
bostäder som finns i ett område är avgörande för karaktären i området och kan påverka hur platsen 
uppfattas men också hur många människor som troligtvis är boende på platsen. Boendemiljön kan 
också spegla olika tiders planeringsideal vilket kan vara en viktig faktor för hur platsen uppfattas 
och hur det kan vara sammankopplat med fragmentering och segregation i samhället. Detta tema ger 
en förståelse för vilken typ av område som analyseras och hur det kan påverka relationen till övriga 
samhället. 

Andra människor - Det skall identifieras vilka andra bostadsområden som finns i omgivningen för 
att skapa en förståelse kring var i samhället bostadsområdet är placerat. Är det relativt centralt eller i 
periferin? Var området är placerat som helhet i staden kan vara avgörande för hur integrerat området 
upplevs i dagsläget dock är detta ingen garanti för att så är fallet. Men att förstå platsens lokalisering 
i förhållande till andra människor kommer öka förståelsen för områdets förutsättningar. Det bör också 
undersökas om området är en naturlig plats för andra än de boende att röra sig igenom. Detta kan vara 
avgörande för vilka sociala förutsättningar för möten mellan människor som platsen får.

Samhälleliga institutioner - Detta bör identifieras främst i själva bostadsområdet för fallstudien men 
också i övriga staden. Det går att dra slutsatsen att majoriteten av dessa institutioner finns lokaliserade 
i centrala staden.  Samhälleliga institutioner är olika funktioner i samhället som kan anses nödvändiga 
att ha tillgång till, exempelvis vårdenheter eller skola. Just dessa två funktioner kan anses mest centrala 
att identifiera i undersökningen då dessa är nödvändiga för invånare att kunna ha tillgång till i sin 
vardag. De är också två typer av institutioner som oftast är betalda med skattemedel och kommunalt 
inrättade vilket bör tyda på att alla invånares behov av dessa ska vara tillgodosedda. 
 
Kommersiell service - Precis som föregående tema så bör detta identifieras både i bostadsområdena 
och i övriga staden. Det går återigen att dra slutsatsen att majoriteten av den kommersiella servicen 
finns i centrala delarna av staden. Det bör dock undersökas om viss del av den kommersiella servicen 
också kan återfinnas i andra delar av staden, framförallt i anslutning till bostadsområdena. Med 
kommersiell service menas här främst handel men också nöje och kultur. Detta är funktioner som inte 
kan anses vara livsnödvändiga med undantag för livsmedelshandel. Dock är detta samhällsfunktioner 
som majoriteten av befolkningen besöker med jämna mellanrum på sin fritid.
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Kollektivtrafik - Linjetrafik bör identifieras i själva bostadsområdet och hur dessa är sammankopplade 
med centrala staden. Detta eftersom inte alla har tillgång till egen bil och därför är möjligheterna 
till kollektivtrafik avgörande för transporter inom en stad. Om det finns många hållplatser och god 
turtäthet i ett område ökar möjligheterna för alla att fritt röra sig i staden. Genom att identifiera detta 
skapas en förståelse för hur bostadsområdena uppfattas förhålla sig till övriga samhället. Det bör också 
identifieras större knutpunkter för kollektivtrafik i hela staden.

Efter att dessa teman har identifierats kommer det ge en grundläggande förståelse för platsen och dess 
sammanhang. Värt att notera är dock att eftersom denna inventering görs via kartmaterial manuellt så 
kan vissa saker missas. Detta är inte avsiktligt men till följd av den snäva tidsramen samt att analysen 
inte sker genom ett datasystem. Det sker också en avvägning från författarens sida som ska analysera 
materialet i vad som anses lämpligt att ta med. Hela analysen utifrån space syntax som kommer göras 
blir en mycket förenklad bild av en annars så komplex sak som en stad. Det finns många samband och 
detaljer som inte kommer kunna analyseras endast utifrån kartmaterial som skulle kunna ge ett annat 
resultat än det som kommer presenteras. 

Framtagande av axialkarta
Genom analysen ska platserna för fallstudien kunna identifieras utifrån sina möjligheter men också 
vilka barriärer och svårigheter som platserna står inför. Områdena ska efter inventeringen analyseras 
utifrån en förenkling av space syntax. Detta kommer alltså att falla ut i en nätverksmodell, en så kallad 
axialkarta. 

I en space syntax analys ligger fokus på relationen mellan olika delar i nätverket och inte delarna i 
sig, det ger en universell analys som är lätt att tillämpa (Legeby, Marcus, Berghauser Pont. 2015:10). 
Illustreringen av dessa nätverk görs genom grafteoretiska beskrivningar vilka består av noder 
och länkar (Legeby, Marcus, Berghauser Pont. 2015:10). Länkarna beskriver hur olika noder är 
sammankopplade med varandra, på detta sätt visar analysen på hur olika företeelser hänger samman 
med varandra och alltså deras plats i ett större nätverk. Genom att illustrera fallstudien på detta sätt så 
kommer de barriärer och kopplingar som finns från områdena bli synliga.

I dokumentet “Dela(d) stad” påtalas vikten av möjligheten för en individ att kunna överblicka 
stadsrummet och hur det faktiskt går att röra sig genom staden vid en space syntax analys eftersom den 
bottnar i hur individen uppfattar och kan använda stadsrummet (Legeby, Marcus, Berghauser Pont. 
2015:12). För att förtydliga detta ska en axialkarta upprättas. En sådan illustration visar på alla de 
stadsrum som är tillgängliga för en individ. Denna skapas genom att raka linjer dras över alla möjliga 
transportleder, en sådan linje illustrerar då ett enskilt rum i staden som är möjligt för en individ att 
överblicka och samtidigt nås via en enkel transport. På detta sätt bryts det komplexa stadsrummet ned 
i mindre bitar som är lättare att analysera och förstå sambandet mellan. Det är viktigt att förtydliga 
att i denna illustrering av stadsrummet är linjerna noder, alltså stadsrummet där all aktivitet sker och 
länkarna är de platser där linjerna möts, de platser som sammankopplar de olika stadsrummen med 
varandra (Legeby, Marcus, Berghauser Pont. 2015:12). Detta står i kontrast till hur liknande analyser 
brukar se ut, där linjer ofta är länkarna mellan punkter eller knutpunkter som då är noderna. Det 
sätt som space syntax grafteoretiskt illustrerar och förklarar stadsrummet är alltså det som särskiljer 
forskningen från många andra liknande analyser (Legeby, Marcus, Berghauser Pont. 2015:12).
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Fördelen med att illustrera stadsrummet i form av en axialkarta är att den tydligt visar på hur 
människor faktiskt rör sig i stadsrummet (Legeby, Marcus, Berghauser Pont. 2015:12). Inom space 
syntax är fokus på individens möjlighet att uppfatta rummet, axialkartan visar därför ett överblickbart 
stadsrum i form av en linje och där varje ny linje illustrerar ett nytt rum och en ny siktlinje. Därför 
mäts inte avstånden inom space syntax i meterskala utan det som diskuteras i analysen är antal 
stadsrum (Legeby, Marcus, Berghauser Pont. 2015:12). Författarna av “Dela(d) stad” menar att varje 
nytt stadsrum som ska överblickas, och således varje ny siktlinje, innebär en mental ansträngning 
för individen vilket gör att desto fler riktningsförändringar som krävs för att nå en plats desto längre 
upplevs avståndet (Legeby, Marcus, Berghauser Pont. 2015:12). Det blir också så att individen måste 
anstränga sig för att orientera sig vid varje nytt stadsrum. Således blir transportleder som är raka och 
överblickbara mer attraktiva för individer att använda vilket oftast leder till att dessa stadsrum blir mer 
befolkade och blandade (Legeby, Marcus, Berghauser Pont. 2015:12-13). 

Vid upprättandet av axialkartan är det de större vägarna anpassade för motordriven trafik som är den 
funktion som karteras. Gång och cykelvägar kommer inte tas hänsyn till i framtagandet av kartan då 
det till följd av den begränsade tidsramen inte är möjligt. Valet att endast fokusera på vägnätet är på 
grund av detaljeringsnivån i hela arbetet och att undersökningen ser till att undersöka sambandet med 
hela staden samt individens möjligheter att röra sig utanför fallstudiens område. En axialkarta som 
visar på vägnätet i området ger en bild över kopplingarna till omgivningen och ger också en förståelse 
för hur platsen kan uppfattas sett till tillgänglighet och flöden av människor. Axialkartan är intressant 
eftersom det är den rumsliga integrationen som ska studeras. Detta fenomen kallas inom space syntax 
för closeness centrality och förklarar hur ett rum förhåller sig till sin omgivning inom ett visst område 
(Legeby, Marcus, Berghauser Pont. 2015:14) Slutresultatet och den framställda kartan bör visa på den 
rumsliga fragmenteringen med barriärer i kopplingen till resten av staden sett utifrån områdena. Det 
kommer också visa på det mentala avståndet till samhällsviktiga funktioner.

I axialkartan kommer det visas på en plats attraktivitet för flöden av människor. Detta påverkar således 
den samhälleliga närvaron och vilka möten som sker där. Detta bör tas i beaktande vid analysen av 
axialkartan för fallstudien. Det kommer då belysa hur de som är boende i dessa områdens vardag 
och förutsättningar i livet påverkas av deras boendemiljö. Exempelvis är transportinfrastrukturen 
och närheten till centrala delar av städerna avgörande för möjligheterna på arbetsmarknaden då det 
är där majoriteten av arbetstillfällena finns. Aspekten om gatan som mötesplats är också viktig i 
analysen, om ett område är i periferin av en stad bidrar det till lite mänsklig aktivitet på den platsen. 
Detta gör då att denna plats inte möjliggör för lika mycket möten mellan olika människor. En plats 
som många människor flödar genom kommer naturligtvis möjliggöra för fler möten och bättre sociala 
förutsättningar. 
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K U N S K A P S Ö V E R S I K T
Följande kapitel avser att synliggöra det forskningsfält som studien tar avstamp i och ge en förklaring 
till hur olika aktörer inom fältet resonerar kring frågan. Kapitlet ska också tydliggöra en del begrepp 
utifrån olika källor som är genomgående i rapporten och vad som menas med dessa i denna kontext. 
Kunskapsöversikten har delats upp i tre olika kategorier för att skapa en struktur kring olika begrepp 
och vad som menas med dem.

STADENS UTFORMNING
Denna kategori avser att förtydliga forskningen bakom stadens utformning och hur det påverkar det 
sociala samspelet i en stad. Det �nns också en förklaring till yrkesutövandet och dess förhållande till 
stadens form.

Urbanmorfologi
Urbanmorfologi är ett forskningsfält där stadens form studeras (Gauthier, Gilliland. 2006:41). 
Forskningsfältet används eftersom studien i kandidatarbetet behandlar stadens uppbyggnad, hur det 
påverkar det sociala livet och dess förutsättningar vilket är relevant i undersökningen. Städer växer 
och allt fler bosätter sig i urbana områden, således blir forskningen kring hur staden fungerar och dess 
form ett allt mer aktuellt ämne att studera. Utan förståelse för hur städer fungerar så är det svårt att 
planera för goda stadsmiljöer. Det finns nämligen en tydlig relation mellan staden som plats och dess 
funktioner, staden ger nämligen genom sin form potential till funktioner att finnas och genom detta 
möjlighet för människor att bruka staden i sin vardag, genom detta samband kan staden som plats och 
funktion analyseras (Hillier. 1996:154). 

Forskningsfältet urbanmorfologi började användas allt mer när den hårt styrda planeringen övergick 
till ett mer designmässigt synsätt, tidigare baserades stadens form endast på tekniska och ekonomiska 
faktorer (Berghauser Pont, Haupt. 2010:65). I och med urbanmorfologin så fick den mänskliga 
faktorn ta mer plats i stadsplaneringen. Hillier (1993:29) menar att utformningen av en stad och dess 
vägnät premierar vissa platser när det kommer till människors rörelsemönster på platsen. Därför är 
forskningen om stadens form mycket relevant när integration och fragmentering ska diskuteras då 
formen helt enkelt har inverkan på människors vardag och interaktioner. Hur tillgänglig en plats är 
för människor påverkar vilken väg individer färdas genom en stad och därför spelar utformningen 
av staden roll för flödet av människor (Hillier. 1993:30). Forskning inom urbanmorfologi visar på att 
staden som helhet och dess uppbyggnad är viktigare än olika delar av staden för sig (Legeby, Marcus, 
Berghauser Pont. 2015:1).

Det finns också en viss hierarki mellan olika delar av en stad när det kommer till attraktivitet och 
platsens funktioner (Hillier. 1993:30). Detta kommer alltså påverka var flera funktioner placeras 
och var majoriteten av mänsklig aktivitet återfinns i en stad. Detta då till följd av var dessa platser 
är lokaliserade i staden som helhet. De faktorer som gör att en plats är attraktiv är stadens form i 
kombination med mänsklig aktivitet och attraktorer (Hillier. 1993:31). 
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Hillier menar också att både stadsnätets skala och läsbarhet kan ha stor inverkan på vilka platser 
människor vistas på, vilket ytterligare visar på hur avgörande en stads utformning är för den mänskliga 
aktiviteten på en plats (Hillier. 1993:62). Forskning visar på att staden formas utifrån socioekonomiska 
faktorer och människors rörelsemönster samt gatunätets uppbyggnad (Hillier. 1996:152). Detta blir 
då således avgörande för hur staden expanderar och var olika samhällsfunktioner placeras. Hillier 
(1996:152) påstår att stadens form har påverkan för alla funktioner i staden och att det finns två viktiga 
faktorer som speglar detta, dels hur orienterbar staden uppfattas men också hur invånare faktiskt rör sig 
i staden. Om viktiga funktioner finns på en viss plats kommer automatiskt människor att röra sig på den 
platsen, med undantaget om platsen är svår att hitta eller ta sig till.

Inom urbanmorfologi talas det om ett samband mellan stadens form och hur den uppfattas och 
används. Viktigt i sambandet är dock att alla inte uppfattar en stad på samma sätt. En person från 
glesbygden kan uppfatta en större stads stadsliv som mycket aktivt ur en negativ aspekt men en person 
som är van vid stadsliv kan uppfatta samma miljö som aktiv ur en positiv synvinkel beroende på de 
olika personernas utgångspunkter (Berghauser Pont, Haupt. 2010:80). Detta är viktigt i sambandet 
då vi studerar fragmentering och inkludering inom urbanmorfologin då olika människor skulle kunna 
uppleva att dessa aspekter är olika stora och då olika avgörande för deras vardag beroende på deras 
preferenser. 

Utan en förståelse kring hur en stad fungerar så kan inte platser i staden skapas då dessa är i direkt 
relation till vilka platser som anses attraktiva, det är således inte platser som ger möjligheter till en 
stad eller stadsliv utan tvärtom (Hillier. 1996:151). Möjligheterna och kvaliteten på socialt liv i ett 
område är direkt påverkat av de sociala aktiviteter som finns på platsen och den fysiska utformningen 
(Berghauser Pont, Haupt. 2010:87). Därför är urbanmorfologi en viktig utgångspunkt inte bara när 
befintliga områden skall undersökas utan också vid ny exploatering. I denna undersökning är teorin om 
urbanmorfologin det grundläggande forskningsfältet då undersökningen vill studera stadens utformning 
i relation till det sociala samspelet och dess förutsättningar.

Space syntax
Inom Urbanmorfologi finns det flera olika teorier och forskning som utgår från grundtanken om 
stadens form och hur det påverkar samhället. Ett av dessa forskningsprojekt är space syntax. I denna 
rapport och undersökning används ingen riktig space syntax analys gjord genom ett dataprogram men 
fallstudien grundas i tankarna bakom en sådan analys. I denna rapport hänvisar space syntax till ett sätt 
att analysera och se på staden och dess utformning i form av ett nätverk. Det är således inte teorin i 
helhet som behandlas utan endast tankar och idéer bakom analysen.

Space syntax är ett forskningsfält som undersöker sambandet mellan den fysiska miljöns utformning 
och förutsättningarna för det sociala samspelet (Legeby, Marcus, Berghauser Pont. 2015:2). Space 
syntax är ett system som beskriver samspelet mellan olika platser i en stad som följd av hur den är 
utformad (Legeby, Marcus, Berghauser Pont. 2015:2). Forskningen utgår från ett fokus på den fysiskt 
byggda miljön och inte de sociala aspekterna. Det space syntax ska påvisa är hur en plats utformning 
och system påverkar de sociala förutsättningarna. Forskningen kring space syntax och den byggda 
miljöns påverkan på människors rörelsemönster finns inte representerat inom andra forskningsfält utan 
kopplas endast till forskning som berör arkitektur och stadsbyggnad (Legeby, Marcus, Berghauser 
Pont. 2015:2). Det ter sig således inte finnas någon motsvarighet för forskning kring mänskliga faktorer 
som påverkar den byggda miljön utan endast tvärtom, vilket i sin tur bidrar till att de fysiska planerarna 
har stort ansvar att ha kunskap om detta i sitt yrkesutövande.
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Eftersom arbetet utgår ifrån staden som ett nätverk och hur olika delar samspelar med varandra, så 
är denna forskning i kombination med urbanmorfologi viktig. Space syntax forskningen avser att 
studera och förstå stadsnätets uppbyggnad och hur denna expanderar, men forskningen visar också 
på människors rörelsemönster i staden (Hillier. 1993:32). Vid studier av space syntax upptäcktes det 
att människors rörelsemönster genom staden i relation till stadens form är avgörande för stadsnätets 
utformning enligt forskningen (Hillier. 1993:33). 

Forskningen om space syntax visar på att det inte bara är infrastruktur och attraktioner som avgör om 
en plats har stora flöden av människor utan ett områdes plats i förhållande till andra stadsrum spelar 
minst lika stor roll för aktiviteten på en plats (Legeby, Marcus, Berghauser Pont. 2015:3). Om staden 
analyseras utifrån sin relation mellan den fysiska utformningen och dess funktioner går det att dra 
slutsatser om ifall en stad möjliggör eller hindrar möten mellan olika individer (Hillier. 1996:156). 
Detta är vad en space syntax analys avser göra. Inom space syntax forskning så ses det ett samband 
mellan hur mycket människor som rör sig på en plats och var platsen befinner i sig i gatunätet utifrån 
stadens utformning och inte utifrån hur många attraktorer som finns på en plats (Hillier. 1996:161). 
Space syntax identifierar var människor rör sig och på så vis skapas en förståelse för staden som 
process. Exempelvis så är platser som omges av mycket rörelse och trafik ofta mer attraktiva för 
service och handel än platser som är mer avgränsade (Hillier. 1996:165). Detta kan tyckas självklart 
men förstärker då det faktum att platser som är utformade och placerade i områden med stora 
människoflöden har mer potential till att lyckas när det kommer till sociala möten än platser placerade 
i periferin. Olika platser har olika potential för möten beroende på stadens utformning och hur platsen 
relaterar till detta (Hillier. 1996:169). De platser med mycket potential kommer genom sin attraktivitet 
dra till sig samhällsfunktioner vilket i sin tur genererar ännu mer människor och möjligheter till möten 
(Hillier. 1996:169). Platser som ligger på en bra placering kommer således bara öka sin status på grund 
av detta vilket utarmar resten av stadens potential. Därför är detta viktigt att ha med i en analys om 
integrering för att förstå hur människors rörelsemönster genereras.

Fysisk  planering
Med fysisk planering menas planeringen för hur samhällets framtida mark och vattenanvändning 
skall fortgå (Nationalencyklopedin. 2019c). Detta kan regleras i form av exempelvis detalj och 
översiktsplaner. Dessa planer skall pröva lämpligheten av en viss användning för en specifik plats. I 
denna rapport hänvisar ordet till de yrkesutövande för planering av den fysiska miljön och dess resultat. 
Detta anses viktigt då hela undersökningens utgångspunkt är hur den fysiska miljön ger förutsättningar 
för det sociala samspelet och på sikt den socialt hållbara utvecklingen.
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HÅLLBAR STADSUT VECKLING
Kategorin avser att visa på miljonprogrammets relation till en hållbar stadsutveckling och hur sociala 
förutsättningar påverkar utvecklingen för en stad och dess invånare. 

Social  hål lbarhet
Denna rapport behandlar endast ett av hållbarhetsbegreppen, social hållbarhet. Detta för att 
undersökningen fokuserar på individens rätt och möjligheter till integrering vilket på sikt kan leda till 
ett socialt hållbart samhälle där olika delar av befolkningen kan mötas på lika villkor.

Enligt Brundtlandkommissionen så innebär begreppet hållbar utveckling en framtidsbild där den 
nuvarande generationen lever på ett sådant sätt att det inte äventyrar existensen för kommande 
generationer att tillgodose sina livsbehov (Emmelin, Lernman. 2006:3).  För att skapa en hållbar 
utveckling krävs alltså att vi skapar ett samhälle som både fungerar idag men som också ger 
förutsättningar framåt, planeringen måste således vara långsiktig. Den hållbara utvecklingen kan delas 
upp i tre olika kategorier som till olika grad måste tillgodoses för att den önskade utvecklingen ska 
kunna genomföras. De olika kategorierna är, ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, vilka enligt 
olika teorier har olika stora roller för den hållbara utvecklingen (Emmelin, Lernman. 2006:3). Av de tre 
olika kategorierna av hållbarhet anses den sociala hållbarheten vara den som är minst definierad och 
den ställs ofta i relation till de andra två i diskussioner om hållbarhet (Dillard, Dujon, King. 2008:15). 
Trots detta att social hållbarhet inte är helt definierat inom forskningen så grundas resonemanget i allas 
rätt till socialt välmående (Dillard, Dujon, King. 2008:16).  Det handlar då både om möjligheter till 
att tillfredsställa våra vardagliga behov men också sånt som möjligheter till yttrandefrihet, sociala och 
ekonomiska aspekter som då inte begränsas av samhället (Dillard, Dujon, King. 2008:16).

Boverket (2004a:40) skriver i sin text hållbara städer och tätorter i Sverige om hur viktig den sociala 
hållbarheten är för att ett samhälle ska anses attraktivt och konkurrenskra£igt. De påtalar att ¥era 
studier visar på att en god boendemiljö utifrån sociala förutsättningar, tillgång till service och kultur 
kan vara avgörande för ett områdes förutsättningar för tillväxt (Boverket. 2004a:40). Den sociala 
hållbarheten är således starkt kopplad till den undersökning som denna rapport genomför. Fallstudien 
undersöker nämligen områden som är placerade i periferin i staden och som saknar vissa kopplingar 
till övriga staden.

Sociala förutsät tningar
Med begreppet sociala förutsättningar menas grundläggande sociala mönster, exempelvis 
rörelsemönster i staden och hur den fysiska miljön påverkar detta. Beroende på vilka grupper av 
befolkningen som har tillgång till olika rum och vilka grupper som möts där så skapas olika sociala 
förutsättningar. E£ersom rapporten grundas i en undersökning av en uppdelning av staden som i 
sig menas vara fördelning av olika befolkningsgrupper så behöver själva fenomenet kring de sociala 
förutsättningarna i en stad diskuteras närmare.

Platser med geogra�sk närhet till varandra skapar förutsättningar för människor att mötas och få ett 
utbyte mellan varandra, det är också troligt att dessa då upplever en liknande livssituation (Boverket. 
2004b:14). En närhet till andra områden och andra människor är således en förutsättning för det sociala 
samspelet i en stad.
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Miljonprogrammet
Miljonprogrammet är ett storskaligt byggnadsprojekt då en miljon bostäder skulle byggas under 
60- och 70-talet, ordet associeras oftast med stora flerfamiljshus i betong i opersonliga områden och 
uttrycks ofta i negativa ordalag (Hall. 1999:7). Mycket av kritiken och allmänhetens åsikter formades 
av att det drogs ett likhetstecken mellan miljonprogrammet och de stora förorterna till storstäderna, 
platser med många sociala problem vilket också då kopplades samman med vad som kallades en 
monoton miljö (Berg. 1999:17). De byggnader som uppfördes under denna tidsperiod var till för att 
minska bostadsbristen som fanns innan projektets början (Hall. 1999:7). Det finns också en hel del 
positiva aspekter som lyfts fram kring miljonprogramsområdena, exempelvis att de är ekonomiskt bra 
byggda sett till fastighetsförvaltning samt att byggnaderna är av god teknisk kvalitet (Hall. 1999:19).

Miljonprogrammet innehöll inte endast de flerfamiljshus som satsningen ofta associeras med, en 
tredjedel av det som byggdes var småhus (Vidén. 1999:31). Denna rapport fokuserar dock endast på 
områden med främst flerfamiljshus då dessa områden traditionellt kopplas samman med begrepp som 
segregation och utanförskap. Dessa bostadsområden är ofta planerade utifrån en trafikseparering där 
områden är tydligt uppdelade efter mjuka och hårda trafikanter vilket bidrar till en miljö som inte känns 
inbjudande till vistelse (Vidén. 1999:50). Det blir på dessa platser en tydlig uppdelning mellan vilka 
som rör sig på platsen och var.

Eftersom husen inte byggdes anpassade längs med gatunätet blev många plaster svårorienterade 
(Vidén. 1999:50). Många av miljonprogramsområdena är också placerade på en isolerad plats i 
städerna (Hall. 1999:8). Det är tydligt att miljonprogrammet är ett resultat av sin tids planering. 
Vissa menar att områdena är resultatet av en statligt styrd planering som inte såg till människan i 
kombination med funktionalismen (Hall. 1999:11). Det finns således en förklaring till varför dessa 
områden är utformade på det sätt som de är. Miljonprogramsområdena är dock ej anpassade efter 
hur dagens planering sker och hur människor vill leva generellt. Inte sagt att dessa miljöer är dåliga 
boenden, tvärtom så finns det många kvaliteter på dessa platser.

UPPDELNING AV STADEN
Kategorin visar på hur olika begrepp om stadens uppdelning står i relation till varandra och hur detta 
påverkar individens förutsättningar kopplat till socialt samspel i staden.

Fragmentering
Nationalencyklopedin (2019e) menar att begreppet fragmentering innebär en uppdelning och avsaknad 
av helhetssyn. När detta begrepp kopplas samman med den fysiska planeringen innebär det hur en 
stad inte planeras som en helhet utan att den genom sättet vi planerar den blir uppdelad. Exempelvis 
placeras många nya bostadssatsningar inte i befintliga boendemiljöer utan byggs där det finns yta. Detta 
görs i nutid likväl som det gjordes under miljonprogrammet. När begreppet fragmentering används i 
denna undersökning och rapport så används det för att visa på samhällets avsaknad av helhetstänk och 
hur det kan skapa en känsla av utanförskap. Det menas också hur den fysiska miljön kan vara uppdelad 
och att det faktiskt inte finns utvecklade sammankopplingar mellan olika delar av en stad. Denna 
uppdelning av samhället kan få följder på individers vardag då staden inte ger förutsättningarna för 
möten och transporter inom staden. På sikt kan detta ge negativa sociala följder såsom segregation och 
utanförskap.
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Integrering
Ordet integrering syftar till individens möjlighet att delta i helheten. I denna rapport menas integrering 
vara att du oavsett boendemiljö ska kunna röra dig fritt i staden. Det behöver inte nödvändigtvis menas 
att det finns något som fysiskt hindrar dig från att lämna din boendemiljö utan att staden kan vara 
utformad på ett sådant sätt att förflyttning försvåras. 

I Boverkets vision Sverige 2009 från 1993 beskriver de ett Sverige där alla samhällen ska bindas 
ihop som ett pärlband, där alla oavsett boendesituation får möjligheter till utbildning, arbetsmarknad 
och kultur (Boverket. 2004a:58). Denna vision kan kopplas samman med tankarna om ett integrerat 
samhälle. Det blir då en plats där alla, oavsett var du är bosatt i en stad får tillgång till alla aspekter av 
livet. Visionen visar på ett samhälle där alla har samma förutsättningar och att alla invånare på något 
vis är sammankopplade med varandra, integrerade med övriga samhället.

Integrering inom ett område har visat sig kunna ge effekter även på andra plan, exempelvis har det 
visat sig att personer som integreras i arbetslivet också på många andra sätt i livet blir integrerade i 
samhället (Boverket. 2004a:40). Detta skrivs mycket om i kontexten med invandrare och hur dessa 
skall kunna bli en del av det svenska samhället. Men det går att förstå att detta inte endast gäller i 
sådana fall. Om du har möjlighet att etablera ett jobb i en del av en stad så kommer du förankras där 
och på många sätt kunna få fler bekanta i området och mer frekvent använda servicen i det områden. 
Det går således att dra slutsatsen att tillgång till ett område inom en viss samhällsfunktion genererar 
tillgång till fler platser i staden. Möjligheter till integrering ger då individen fler platser där den får en 
förankring i samhället, och blir då en del av en större helhet, alltså staden.

”Social integration handlar i första hand om att människor kan mötas över de kulturella, etniska 
och språkliga gränserna i gemensam informell icke påtvungen samvaro på fritid, i föreningslivet, 
i utbildning och arbetslivet. (Boverket. 2004b:8)”  Detta är målsättningen i denna rapport och 
undersökning, att skapa förutsättningar för alla att kunna vistas på samma premisser och på så vis 
skapa en integrerad stad där alla kan mötas.

Segregering
Segregering innebär att olika grupper i befolkningen hålls åtskilda i olika delar av det fysiska rummet 
(Nationalencyklopedin. 2019d). I denna rapport används ordet för att beskriva en konsekvens som 
det fragmenterade och uppdelade samhället kan ställas inför, alltså att olika samhällsgrupper hålls 
åtskilda då de olika stadsdelarna ej är sammanlänkade. Rapporten förtydligar inte på vilka grunder 
de olika befolkningsgrupperna skiljer sig åt mer än att de är bosatta i olika områden. I många fall 
kan segregation ställas mot integration men dessa begrepp är inte varandras motsats. Denna rapport 
menar att det kan finnas vissa mått av integration på individnivå i ett segregerat samhälle. Begreppet 
segregation är inte huvudfokus i denna undersökning dock ständigt närvarande då detta är en följd som 
blir av ett uppdelat samhälle.

Det finns tre olika grupper som brukar kunna identifieras när man talar om segregation, demografisk, 
socioekonomisk och etnisk (Boverket. 2004b:11). Denna rapport fokuserar främst på områden som 
anses vara etiskt- och socioekonomiskt segregerade trots att viss demografisk segregation också 
kan förekomma i områdena som undersöks i fallstudien. Segregation hänvisas ofta till att vara ett 
fenomen som sker i vissa områden, detta är dock inte korrekt eftersom det är staden som helhet som är 
segregerad (Boverket. 2010:20). Detta eftersom ifall ett visst område har en viss samhällsgrupp som 
bor där så innebär det en avsaknad av samma grupp i övriga staden. De olika grupperna hålls avskilda i 
det fysiska rummet.
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I många av städerna i Sverige och i övriga världen återfinns fenomenet med en varierad grad av 
segregation. Detta innebär ett upplevt socialt avstånd mellan olika befolkningsgrupper vilket också ofta 
visas i en åtskillnad i den fysiska miljön (Boverket. 2004b:11). Inom de olika städerna finns det alltså 
då vissa platser där olika befolkningsgrupper bosätter sig och andra områden där andra grupper slår ner 
sina bopålar. Segregation brukar också kunna kategoriseras i tre olika generella grupper, demografisk 
segregation där människor med olika kön, ålder eller hushållstyper är uppdelade, socioekonomisk 
segregation där olika sociala eller ekonomiska grupper åtskiljs, etnisk segregation där människor med 
olika kultur, religion eller etnicitet är uppdelade i det fysiska rummet (Boverket. 2004b:11). Denna 
uppdelning mellan olika befolkningsgrupper behöver inte nödvändigtvis vara negativt eller positivt, det 
finns både för och nackdelar med ett segregerat samhälle. 

I generalplanen för Stockholm 1952, kap. 6.331 nämns det faktum att en blandning mellan olika 
samhällsgrupper kan vara något positivt, men att personer från samma grupp har lättare att samspela 
med varandra vilket bidrar till en social miljö vilket inte lika lätt händer på en plats med många olika 
samhällsgrupper med olika erfarenheter, det kan således ifrågasättas om segregering kanske kan 
vara något mycket positivt i vissa avseenden (Boverket. 2004b:18). Det kan dock skapa problem om 
denna uppdelning är påtvingad och att individen inte har möjlighet att bryta mönstret. Vissa områden 
i samhället är inom populärkultur och media porträtterade som problematiska kopplat till segregation, 
exempelvis miljonprogramsområden. De områden som ofta lyfts inom debatten om segregation är 
områden med många invandrare eller socioekonomiskt utsatta. Det är inte lika vanligt att det talas om 
segregation kopplat till områden med välbärgade invånare trots att dessa har en tendens att bosätta sig 
i samma områden som varandra vilket ger en mycket homogen befolkning i ett område och på så sätt 
också mycket segregerat.

“...går knappast att säga att segregation (d.v.s. rumslig åtskillnad) måste leda till bristande integration 
i samhället eller att ökad samhällelig integration med nödvändighet leder till att segregationen 
upphör eller minskar. Ändå är det enligt vår uppfattning troligen relevant att tänka i termer av att 
segregationens effekter ofta handlar om social utestängning och att individernas möjligheter till 
integration (delaktighet i helheten) därmed minskar. (Boverket. 2004b:22)”. Detta citat visar tydligt 
det som denna rapport och undersökning vill påvisa, nämligen individens möjligheter till delaktighet i 
staden utan att på så vis lägga någon värdering i segregationens inverkan på staden. En stad kan vara 
segregerad och fortfarande ha möjligheter till integrering trots att detta ter sig ha en negativ inverkan 
på allas möjligheter till integrering i längden. 

I en stad finns det olika områden med olika mycket mänsklig aktivitet och samhällsfunktioner och 
om dessa placeras långt från vissa grupper och dessa önskar ha tillgång till detta men den fysiska 
strukturen inte är anpassad till det kan det bli problematiskt. Den mängd stadsliv och aktivitet som 
uppstår i olika delar av staden påverkar vilka samhällsresurser som finns på platsen (Legeby, Marcus, 
Pont. 2015:27). Det påverkar också vilka samhällsgrupper som får kontakt med varandra och därför 
ska individen ha möjlighet till att röra sig fritt mellan olika delar av staden och bryta segregationens 
barriärer (Legeby, Marcus, Pont. 2015:27). Det finns också forskning som visar på att mängden 
mänsklig aktivitet i ett område är direkt avgörande för de viktiga sociala processer som sker på en plats 
(Legeby, Marcus, Pont. 2015:13). Enligt denna forskning har platser med mycket mänsklig närvaro och 
samhällsfunktioner troligtvis god social hållbarhet och platser i stadens periferi utan mycket närvaro 
har sämre förutsättningar för att uppnå social hållbarhet. 
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För att motverka segregation i samhället måste då planeringens fokus ligga på integration, framförallt 
fysisk integration där åtskillnaden i den fysiska miljön ska minskas. Det handlar om att skapa 
en förståelse för hur staden är uppbyggd och vilka hinder för integration som då finns. Enligt 
Nationalencyklopedin (2019a) betyder ordet integrera att förena olika grupper av människor till en 
större helhet. Detta är precis det som denna undersökning vill kunna förstå, nämligen hur det går att 
skapa förutsättningar till att förena olika grupper utifrån stadens utformning.

Forskaren Charles Westin menar att integration och segregation som fenomen utgår ifrån det sociala 
systemet eller staden som helhet, det är alltså inte på individnivå eller olika samhällsgrupper som 
skapar segregationen utan det är på stadsnivå som en plats kan vara mer eller mindre integrerad eller 
segregerad (Boverket. 2004b:7-8). Det är således inte endast en liten del av staden som gör att helheten 
blir segregerad, utan det är staden som ett enhetligt system som gör att dessa fenomen uppstår. Detta 
visar igen på vikten av att de fysiska planerarna bör se till helheten för att kunna skapa ett integrerat 
samhälle och för att kunna motverka segregationen.

Barriärer
Enligt nationalencyklopedin så betyder ordet barriär ett hinder (2019b). I denna rapport uppfattas 
hinder vara något som försvårar transporten mellan olika stadsrum. Detta kan vara en tydlig avsaknad 
av transportleder eller kollektivtrafik. Det kan också vara att det inte finns några tydliga siktlinjer eller 
att det finns saker som är upprättade i vägen. Oavsett hur det ter sig så är en barriär i denna rapport 
något som påverkar individens möjligheter till att färdas fritt. Det behöver således inte vara något som 
upprättats med avsikt att utestänga.
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E M P I R I S K T  U N D E R L A G
Följande kapitel avser att förtydliga vilket material som ligger till grund för fallstudien. Det beskriver 
vilka områden som ska studeras och ger allmän information om dessa. Det presenteras också 
kartmaterial samt en identifiering av olika kategorier utifrån dessa.

BOSTADSOMRÅDENA
Denna studie baseras på två miljonprogramsområden i Sverige, Kungsmarken i Karlskrona och 
Kronogården i Trollhättan. Dessa platser är utvalda eftersom de båda är områden i två av enligt 
hyresgästföreningen mest segregerade kommunerna i Sverige (Hyresgästföreningen. 2018:22). Båda 
områdena har också flera likheter i placering i staden samt att de är tydligt planerade efter sin tids 
planeringsideal. Områdena kan på många sätt beskrivas som avskilda från resten av staden vilket visar 
tendenser till fragmentering. 

En undersökning av gamla plandokument genomfördes för att leta efter material om områdena. Detta 
visade sig dock inte vara användbart då den information som återfanns i dessa inte gav mer information 
än vad som kan studeras via kartmaterial. 

Kungsmarken

Kartbilder över Karlskronas tätort och över bostadsområdet Kungsmarken.

Sofia Carlén, FM1473, Individens rätt till samhället, integrering i en uppdelad stad



24

Under sent 1960-tal uppfördes ett av Karlskronas miljonprogramsområden, Kungsmarken. 
Bostadsområdet har några verksamheter i form av handel och småskalig service. I närområdet finns en 
större matvarubutik samt en grundskola. Det finns en busslinje som regelbundet går genom området 
och det är tydligt planerat utifrån trafikseparering där mjuka trafikanter skiljs från hårda.

Området är lokaliserat i de norra delarna av tätorten Karlskrona. Kommunen är en kuststad vilket gör 
att många delar av staden är omgärdade av havet. När Karlskrona växer är det således begränsat av 
kustlinjen vilket bidrar till att kommunens tätort har en utdragen form. Stadens centrum är placerat 
nästan längst i söder, detta beroende på stadens historia och att denna plats inte har flyttats på under 
årens lopp. Detta bidrar till att stora delar av staden har ett långt avstånd till denna plats, inte bara 
området som är målet för fallstudien.

I ett försök att få en förståelse för Kungsmarken som plats och den befolkning som finns där har 
befolkningsstatistiken för området studerats. I denna statistik ingår statistiken för Kungsmarken i 
ett klart större område vid namn Sunna. Statistiken kan därför inte helt tala för hur det ser ut i just 
bostadsområdet Kungsmarken men det kan ge en viss fingervisning. Det framgår i statistiken att det i 
området är en majoritet av invånare med utländsk bakgrund 57,5 %, det framgår också att 71,8 % av 
alla boende i Sunna är bosatta i en hyresrätt (Statistiska centralbyrån. 2018).
Befolkningsutvecklingen i Sunna verkar vara positiv (Statistiska centralbyrån. 2018b).

Det finns också statistik över hur många hushåll som innehar en bil vilket i området är endast 
44,0 %, vilket är klart lägre än snittet i kommunen som är på 64,8 % (Statistiska centralbyrån. 2018b). 
Detta påvisar självklart hur viktigt det är att kollektivtrafik och annan möjligheter till transportsystem 
fungerar från området.

Området omfattar drygt 650 000 m² och inom denna area finns en majoritet av hyresrätter, ett fåtal 
villor och en del service.

I översiktsplanen för Karlskrona kommun (2010:46-47) föreslås ny bebyggelse och verksamheter 
i Kungsmarken, det föreslås också ett nytt stationsområde i närheten vilket då beskrivs skulle öka 
integreringen med resten av staden. Det finns också ett förslag på att göra en gång och cykelförbindelse 
med stadsdelen öster om Kungsmarken (Karlskrona kommun. 2010:51). I övrigt verkar det inte finnas 
mycket utveckling som föreslås i översiktsplanen som skulle påverka bostadsområdet.
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Arbete - Kungsmarken är placerat drygt 5 km 
från de centrala delarna av Karlskrona där de 
flesta arbetsplatserna finns. Det är också cirka 
4 km till externa handelsområdet Amiralen där 
det finns en del arbetstillfällen inom handel. Det 
finns också andra platser i Karlskrona som är 
relativt stora arbetsplatser, bland annat Blekinge 
tekniska högskola och sjukhuset. Det finns också 
en del arbetsplatser i färjeläget i östra delarna av 
Karlskrona. 

Boende - Majoriteten av bostäderna i 
Kungsmarken är i stora lamellhus. I de nordliga 
delarna är dessa rundade i stora formationer för 
att i söder vara raka och uppradade kring vägen 
till området. I dessa lamellhus är majoriteten 
hyresrätter. I de norra och västra delarna av 
området finns det några villatomter med mindre 
småhus. 

Andra människor- Norr om Kungsmarken finns 
det en del villabebyggelse vilket skiljer sig mot 
de bostäder som finns inom området. I söder finns 
det en stor yta utan bebyggelse. Karlskrona är en 
tätort som är mycket utdragen och Kungsmarken 
är placerad i ytterkanten nära havet. Det är inte en 
plats där många reser igenom om de inte är boende 
i området. Undantaget är i södra delen där en större 
trafikled går som leder till de norra delarna av 
kommunen, dock går denna led inte genom själva 
bostadsområdet.

Samhälleliga institutioner - I bostadsområdet 
finns en grundskola, Sunnadalskolan. I området 
finns också flera förskolor.  Det finns också en 
vårdcentral.

Kommersiell service - Det finns flera 
samlingslokaler i området, kopplade till kultur, 
idrott och religion. Det finns också lite småskalig 
handel i bostadsområdet. Inom området finns ingen 
livsmedelshandel, dock finns det en stor city gross 
precis norr om platsen så det är inget långt avstånd 
till denna typ av service. I området finns också ett 
filialbibliotek som är öppet i tre timmar en dag i 
veckan. I samband med skolan finns också en del 
kolonilotter.

Illustration över områden med många arbetstillfällen i 
Karlskrona tätort i förhållande till Kungsmarken.

Kungsmarken
Arbets t i l l fä l len

Kungsmarken
Bostadsområden

Illustration över områden med andra männiksor, alltså 
bostadsområden i Karlskronas tätort i förhållande till 
Kungsmarken.
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Kollektivtrafik - Det finns en busslinje som går 
genom området mellan centrum och köpcentret 
Amiralen. Det är cirka 5 km till centralstationen i 
Karlskrona från Kungsmarken. Från denna plats 
avgår de flesta busslinjer i staden men också flera 
tåg, de flesta av dessa går också till Bergåsa som 
är den andra stora kollektivtrafikskutpunkten i 
kommunen. Från Kungsmarken till Bergåsa station 
är det cirka 3 km. 

Inom området finns det tio busshållplatser, 
majoriteten av dessa ligger i utkanten av 
bostadsområdet men några är placerade nära 
bebyggelsen. Det är fyra olika busslinjer som går 
i området (Blekingetrafiken. 2019). Dock går de 
olika linjerna på olika sidor av området så beroende 
på vilken du skall resa med så behöver en transport 
ske genom hela bostadsområdet.

Illustration över busshållplatser i Kungsmarken samt 
rikninger för linjetrafiken.

Kungsmarken
Busshål lplatser

Kungsmarken
Kollekt ivtraf iksknutpunkter

Illustration över kollektivtrafiksknutpunkter i 
Karlskrona i förhållande till Kungsmarken.

Riktning för  l injetraf ik
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Axialkarta över Kungsmarken
Axialkartan visar att Kungsmarken är ett området som endast får mänsklig aktivitet om du ska till 
själva området. Det finns mer gena transportvägar för att transportera dig till alla områden i närheten 
utan att färdas genom bostadsområdet. Kartan visar också på att de flesta vägarna inom Kungsmarken 
är återvändsgator, de genererar således ingen genomfartstrafik vilket bidrar till få möjliga sociala 
interaktioner. Detta är också en följd av att det inte finns så många samhällsfunktioner vid slutet av 
dessa vägar utan endast bostäder. Därför så kommer samma människor, alltså de boende, vara de enda 
som återkommande rör sig på platsen. 

Kartan visar också på att vid transporter genom området behöver du ofta byta siktlinje till följd av att 
vägen är krökt, detta kommer enligt teorin om space syntax innebära att avståndet upplevs mycket 
längre än det annars skulle vara. Det går att notera att vägen in till centrum kommer innebära många 
nya siktlinjer och således ett upplevt långt avstånd. Det ter sig också vara så att för att nå viktiga 
målpunkter utanför området så måste flera större vägar korsas. Axialkartan visar nämligen tydligt 
att de stora trafiklederna med höga flöden av människor omringar Kungsmarken. Det finns också en 
storskalig trafikapparat söder om området som måste korsas för att ta sig in till centrum i Karlskrona. 

Illustration, axialkarta över Kungsmarken.

SKALA FÖR 
SPACE SYNTAX:

Höga f löden av 
människor

Medelhöga f löden av 
människor

Låga f löden av 
människor
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Kronogården

Kronogården är ett miljonprogramsområde i Trollhättan byggt under 1960-talet. Bebyggelsen är främst 
storskalig och i mitten av bostadsområdet finns det ett mindre torg, Kronogårds Torg, där de flesta 
samhällsfunktionerna återfinns. Bebyggelsen är som tätast vid torget och det är en tydligt markerad 
plats i området. Kronogården har idag nästan 6000 invånare (Statistiska centralbyrån. 2018a). Enligt 
Trollhättans stad (2012:19) har invånarantalet dock tidigare varit ännu högre, hela 7000. Trots att 
invånarantalet har minskat är det fortfarande den mest folktäta delen av kommunen med undantag för 
centrum. 

Bostadsområdet är lokaliserat i östra Trollhättan och avskiljs mot övriga staden av europaväg 45 som 
går genom tätorten. Öster om Kronogården är det jordbrukslandskap, området är således i utkanten 
av tätorten. Stadsdelen är främst ett bostadsområde och har mycket få arbetsplatser (Trollhättans stad. 
2012:19). 

För Trollhättans kommun finns det inte lika stor mängd olika statistisk data att tillhandahålla som 
för Karlskrona kommun. Dock finns det statistik för just det område som skall undersökas vilket 
ger en högre trovärdighet för statistiken som framhålls. Vad gäller befolkningsutvecklingen i just 
Kronogården så har den totalt sett ökat sedan år 2000, men under 2018 har befolkningen minskat 
något jämfört med föregående år (Statistiska centralbyrån. 2018a). Detta har då skett samtidigt 
som kommunen som helhet hela tiden har ökat sin befolkningsmängd. Statistiken visar också på att 
Kronogården har lägre inkomst och utbildningsnivå än övriga kommunen. Det finns också siffror 
som visar på att det endast är 50% av den arbetsföra delen av befolkningen som har en sysselsättning 
(Statistiska centralbyrån. 2018a). 

Området omfattar cirka 950 000 m², inom denna yta finns det främst hyresrätter, några mindre villor 
samt ett torg med blandad service. 

Kartbilder över Trollhättans tätort och över bostadsområdet Kronogården.
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Illustration över områden med många arbetstillfällen i 
Trollhättan tätort i förhållande till Kronogården.

Kronogården
Arbets t i l l fä l len

Kronogården
Bostadsområden

Illustration över områden med andra männiksor, alltså 
bostadsområden i Trollhättans tätort i förhållande till 
Kronogården.

Arbete - Avståndet mellan bostadsområdet och 
centrala staden är ca 3 km. För att ta sig till det 
större externa handelsområdet i kommunen 
är avståndet nästan 9 km. I samband med 
handelsområdet finns också flertalet storskaliga 
industrier med många arbetstillfällen. I 
nordvästra delen av Trollhättan finns Norra 
Älvsborgs Länssjukhus vilket genererar många 
arbetstillfällen. Denna plats är dock långt bort 
från Kronogården, då det är placerat i motsatta 
delen av tätorten. Det finns också ett mindre 
industriområde samt ett kontorsområde mer 
centralt som då finns på ett relativt kort avstånd 
från Kronogården. 

Boende - Majoriteten av alla bostäder i området 
är lägenheter, främst hyresrätter. Dessa finns i 
lamellhus och enstaka punkthus. I de sydliga 
delarna finns det mindre villabebyggelse. 
Områdets karaktär är typiskt utformad från 
miljonprogrammet med lamellhusen uppradade i 
mindre kvarter utan trafik mellan byggnaderna. 

Andra människor - Kronogården angränsar 
endast i syd mot ett annat bostadsområde. 
Mellan dessa två bostadsområden finns det 
en kraftledningsgata som förhindrar att de 
båda områdena byggs samman. I väster finns 
fler bostadsområden men dessa är inte enkelt 
tillgängliga då europaväg 45 skär mellan 
Kronogården och dessa. Bostadsområdet är 
placerat på en sådan plats att det inte är en 
naturlig genomfart för människor som ej bor 
i området. Undantag kan vara de som bor i 
området söder om Kronogården, men deras 
aktivitet beror av vilken väg de väljer att färdas 
genom staden. En viss nivå av genomfartstrafik 
kan dock ske till idrottsplatsen som ligger i 
utkanten av Kronogården i sydöst.

Samhälleliga institutioner - I bostadsområdet 
finns två grundskolor, Kronan och 
Frälsegårdsskolan. Det finns också 
förskoleverksamhet. Närmaste vårdcentral finns 
i bostadsområdet söder om Kronogården precis i 
anslutning till området.
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Illustration över busshållplatser i Kronogården samt 
rikninger för linjetrafiken.

Kronogården
Busshål lplatser

Kronogården
Kollekt ivtraf iksknutpunkter

Illustration över kollektivtrafiksknutpunkter i 
Trollhättan i förhållande till Kronogården.

Riktning för  l injetraf ik

Kommersiell service - I bostadsområdet finns 
flertalet samhällsfunktioner, bland annat en 
livsmedelsbutik och ett bibliotek. Det finns också 
en fritidsgård och flera olika samlingslokaler 
kopplade till kultur och religion. I sydöstra delen 
av Kronogården finns det en idrottsplats med 
tillhörande klubblokal. 

Kollektivtrafik - Avståndet till centralstationen 
i Trollhättan från bostadsområdet uppgår 
till drygt 3 km. Platsen är en omfattande 
kollektivtrafikknutpunkt med både tågtrafik och 
med busslinjer både lokalt och i regionen. Enligt 
Västtrafik (2019) finns det sju olika busslinjer som 
passerar genom bostadsområdet. Det finns åtta 
stycken olika busshållplatser, dock går inte alla 
linjer till alla hållplatser. 
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Axialkarta över Kronogården
Axialkartan över området visar på att det finns en tydlig barriär mot övriga samhället i väst i form av 
europaväg 45. Vägen är mycket trafikerad och har stora flöden av människor. Från Kronogården finns 
det inte många kopplingar över denna trafikled och transporter från området kopplas endast samman 
norr och söder om området. Genom själva Kronogården går en del trafikleder som har medelhöga 
värden när det kommer till flöden av människor. Det finns också vissa mindre trafikleder som endast 
leder till bostadsbebyggelse vilket då naturligt har ett litet flöde av människor eftersom de endast 
trafikeras av de boende. 

Utformningen på trafiknätet gör att för att nå många delar av staden så behöver du färdas genom hela 
området då det endast finns tre anslutningar in mot centrala tätorten från Kronogården. Axialkartan 
visar på att det är stora ytor som individen måste transporteras sig runt för att ta sig ut från området. 
Detta innebär att många siktlinjer måste korsas vid transport till centrum vilket gör att avståndet 
enligt space syntax synsätt kommer uppfattas som långt. Trots att området Kronogården egentligen är 
placerat relativt centralt med närhet till centrum. 

Illustration, axialkarta över Kronogården.

SKALA FÖR 
SPACE SYNTAX:

Höga f löden av 
människor

Medelhöga f löden av 
människor

Låga f löden av 
människor
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AV S L U T N I N G  O C H  A N A LY S
Det avslutande kapitlet avser att presentera samt analysera resultatet från undersökningen.  Kapitlet ska 
redogöra dels för undersökningen i sig men också för det slutgiltiga resultatet och hur det kan kopplas 
samman med fysisk planering. Materialet från fallstudien skall analyseras utifrån forskningsfältets 
riktlinjer. Allt material ska redovisas utifrån platsens koppling till övriga staden och hur den fysiska 
miljön samt placering av samhällsfunktioner kan påverka hur staden upplevs fragmenterad. Slutligen 
ska en diskussion föras som ska leda till en slutsats utifrån studien och forskningsfältet.

SLUTGILTIG ANALYS AV FALLSTUDIEN
Denna slutgiltiga analys kommer vara en samlad bild av resultatet från fallstudien. Utifrån materialet 
från fallstudien så går det att dra slutsatsen att både Kungsmarken och Kronogården är områden som 
visar tydliga tendenser på fragmentering och till att vara separerade från övriga delar av staden. En stor 
anledning till detta ter sig vara resultatet från miljonprogrammets planeringsideal då båda områdena är 
placerade i utkanten av staden med tydlig tra�kseparering. Båda placeringarna innebär tydliga barriärer 
mot övriga samhället. Ett exempel på detta är att Kungsmarken inte har något bostadsområde placerat 
i någon annan riktning än i norr, detta blir då en bidragande faktor till att området inte upplevs vara en 
del av det större Karlskrona trots att det är placerat nästan i mitten av tätorten. 

Ortofoto över Kungsmarken

 
I direkt anslutning till Kungsmarken finns stora 
trafikleder som blir barriärer mot andra delar av 
Karlskrona. Detta i kombination till att havet 
avskärmar i öst skapar en uppfattning om att 
platsen är i utkanten av tätorten trots att det inte 
är fallet då man ser till helheten i kartmaterialet. 
Söder om Kungsmarken är det dessutom ett stort 
område som ej är bebyggt utan endast består av 
tomma ytor och trafikleder, vilket då inte blir en 
plats människor uppehåller sig på. I både öst och 
norr om området går dessutom järnvägen vilket 
också blir en barriär mot övriga samhället. Denna 
plats tillsammans med trafikområdet i söder går 
då ej att bebygga för att försöka koppla samman 
området med övriga Karlskrona eftersom det 
innebär en stor säkerhetsrisk och skulle påverka 
infrastrukturen i för stor utsträckning.
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Ortofoto över Kronogården.

Barriärerna som omger båda bostadsområdena bidrar till att platserna inte får någon direkt koppling 
till andra bostadsområden eller platser med mycket mänsklig aktivitet. Detta bidrar till att området 
känns isolerat ur en social aspekt. Det leder också till att platserna får en egen identitet till följd av att 
de som bor där ej har speciellt många naturliga möten med andra delar av staden. 

Båda områdena har också en liknande situation när det gäller närheten till arbetstillfällen. Inget 
av bostadsområdena har speciellt många arbetstillfällen inom områdena eller befinner sig i direkt 
anslutning till platser med större tillgång på arbete. Undantag kan vara i Kronogården då det 
finns ett småskaligt industriområde norr om platsen. Detta påverkar dock ej helheten då de flesta 
arbetstillfällena är placerade i centrum eller i det externa handelsområdet samt industriområdet 
längst upp i norra delen av tätorten. För att nå dessa platser krävs en tillgång till bil alternativt en 
lång transport via kollektivtrafik. Detta gör att en stor del av den arbetande befolkningen påverkas 
av Kronogårdens placering och koppling till övriga staden i sin vardag. Det syns också tydligt i 
axialkartan att det är svårt att lämna bostadsområdet smidigt och att en transport därifrån innebär att 
en stor väg med höga flöden av människor måste korsas. 

En liknande situation är det i Kungsmarken där majoriteten av de boende i vuxen ålder måste färdas ut 
från området dagligen. Även här är avståndet till platserna med flest arbetstillfällen placerade relativt 
långt bort från bostadsområdet. Det är också tydligt vid studier av axialkartan att det är svårt att 
lämna området till följd av det invecklade trafiknätet i själva området men också på grund av de större 
trafiklederna som avskärmar Kungsmarken från omgivningen.

Om vi istället analyserar Kronogården i Trollhättan 
så omges detta område av flera andra barriärer. 
I väst finns europaväg 45 som är en mycket 
trafikerad väg utan många platser där det går att 
korsa den. Från Kronogården finns det endast 
en tunnel där det går att ta sig till andra sidan 
vägen. I norr ansluter bostadsområdet med en 
kyrkogård och bortanför den finns det ett mindre 
industriområde. Dessa platser har en viss avsaknad 
på stora flöden av människor vilket gör att 
dessa ej känns inbjudande eller erbjuder sociala 
möten. Kronogården är placerat i utkanten av 
Trollhättans tätort och angränsar därför till stor del 
mot natur och jordbruksmark. Det är egentligen 
endast i söder som området ansluter mot annan 
bostadsbebyggelse. Dock finns det här en tydlig 
barriär i form av en kraftledningsgata. Kronogården 
upplevs således omges av olika barriärer mot 
övriga samhället i alla riktningar.
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En aspekt i områdena skiljer de båda platserna åt, nämligen den omkringliggande bebyggelsen. 
Det enda bostadsområdet som är i närheten av Kronogården i Trollhättan är av liknande karaktär. 
I Kungsmarken ser det annorlunda ut. Där går det att identifiera att det finns en stor skillnad i 
bebyggelsens karaktär mot den omgivande bebyggelsen. I utkanten av Kungsmarken finns en del 
villabebyggelse och det är den typen av bostäder som finns i det närmaste andra området norr om 
platsen. Skillnaden i bebyggelsens karaktär bidrar till en känsla av att området känns uppdelat och det 
skapas en upplevd barriär endast till följd av bostädernas utformning. Karaktären skapar en tydlig gräns 
mellan olika befolkningsgrupper. Detta leder då till ytterligare uppdelning i staden.

I fallstudien framgick en aspekt mycket tydligt, nämligen det att båda områdena har tillgång till många 
samhällsfunktioner antingen i området eller i direkt anslutning, både de kommersiella och samhälleliga 
institutionerna. Dessa funktioner är dock begränsade i skala och avsedda för de boende i just områdena. 
Detta leder till att andra människor i staden inte har för avsikt eller måste ta sig till platsen. Detta leder 
till att inga möten mellan olika samhällsgrupper sker på platsen. Detta innebär också att personer 
boende i områdena inte har ett behov av att färdas utanför området med undantag för arbete. På sikt får 
detta effekten att de boende inte kommer i kontakt med personer från övriga delar av staden. Det finns 
dessutom tendenser som visar på att de boende i båda områdena tillhör en lägre socioekonomisk grupp 
än i många andra delar av städerna. Om det då inte finns möjligheter i områdena för denna grupp att 
möta andra grupper med annan bakgrund och erfarenhet så blir platsen mycket homogen. Det finns en 
viss fördel att många av de viktigaste samhällsfunktionerna finns i området eller i anslutning till det, 
men det är också problematiskt då inte olika delar av samhället får möjlighet att mötas vilket leder till 
ett mer fragmenterat samhälle. 

En aspekt som talar mot fragmenteringen i fallstudien är det faktum att båda områdena har en mycket 
väl utvecklad kollektivtrafik. Detta ger goda möjligheter att röra sig utanför området till viktiga 
målpunkter både i staden och regionen. Det gör också att de som är boende i bostadsområdena inte blir 
beroende av en bil för att transportera sig. En väl utvecklad kollektivtrafik bidrar till ökad demokrati då 
fler har möjlighet att delta i samhället som helhet och inte bli isolerad till en plats. 

Vid ytterligare studerande av axialkartorna framgår följande. Det är tydligt att båda områdena för 
fallstudien är områden där fragmenteringen av staden är påtaglig. Detta speglas framförallt i platsernas 
placering i staden som ter sig främst vara en följd av sin tids planeringsideal. Båda områdena är 
placerade på ett sådant sätt att flera barriärer kan identifieras som isolerar platsen trots att den i själva 
verket inte är långt från centrala staden eller viktiga samhällsfunktioner. Detta speglas i axialkartan 
även om övrigt kartmaterial också visar på indikationer som kan bidra till splittringen. Axialkartan och 
det upplevda avståndet enligt teorin om space syntax är avgörande för hur fragmenterad staden upplevs 
och områdets relation till helheten. Båda axialkartorna från fallstudien visar på att vägnäten i områdena 
visar på att det finns en avsaknad av gena vägar för att färdas in och ut i bostadsområdena. Vägnäten 
visar på att den som färdas genom områdena behöver byta siktlinjer flertalet gånger för att ta sig in till 
centrala staden. Detta innebär enligt space syntax att sträckan kommer upplevas som mycket längre än 
vad den i själva verket är. Detta kan också bidra till att platsen känns avskild från övriga samhället då 
det uppfattas som långt att ta sig ut från platserna. 

35

Sofia Carlén, FM1473, Individens rätt till samhället, integrering i en uppdelad stad



34 35

S L U T S AT S
Undersökningen och rapporten har kunnat ge svar på de forskningsfrågor som avsågs besvaras. I 
kapitlet kunskapsöversikt så framgår det tydligt vilken roll stadens uppbyggnad och bostadsområdens 
placering i staden påverkar hur mycket människor som rör sig på en plats. Där återfinns också 
svar på hur en fragmenterad stad påverkar individens vardag. Det visade sig tydligt genom studier 
av olika textkällor att stadens uppbyggnad har stor effekt på individen och hur vi rör oss i staden. 
Forskningsfrågan om vilka barriärer och tillgångar som fanns i områdena för fallstudien besvaras i 
kapitlet avslutning och analys. De båda områdena blev tydliga exempel på hur den fysiska planeringen 
kan bidra till att samhället upplevs som uppdelat. Rapporten har också uppfyllt kandidatarbetets syfte 
att undersöka hur rumsligt fragmenterade områden påverkar förutsättningarna för socialt samspel och 
individens möjligheter att röra sig fritt i en stad sett utifrån ett planeringsperspektiv.

Utifrån fallstudiens resultat och kunskapsöversikten i denna rapport och undersökning så går det att dra 
slutsatsen att fragmentering av staden har stark påverkan på det sociala samspelet och hur en plats kan 
uppfattas i en stad. Tydligt framgår det att en plats i praktiken kan vara placerad centralt men upplevas 
som avskild om transportvägar innebär en begränsning för hur vi som individer kan röra oss till och 
från intilliggande områden. De två exempel som undersöktes i denna studie har många likheter men 
är också olika trots att de utformats efter samma planeringsideal och under samma tidsperiod. Vid en 
sådan här undersökning  är det viktigt att förstå att alla områden har olika förutsättningar och att de 
därför kan påverkas olika av uppdelningen i staden samt att det kan krävas många olika åtgärder.

Det går dock att få en viss förståelse hur miljonprogrammets utformning och framförallt placering 
kan uppfattas som avskärmade från övriga staden. Trafiksepareringen spelar också en stor roll i detta. 
Områdena planerades i en tid då genomfartstrafik ej var eftersträvansvärt. Dock kan detta i många fall 
vara positivt sett utifrån sociala förutsättningar på en plats. Vi kan se att ett område med stora flöden av 
människor bidrar till fler möten mellan olika delar av befolkningen, vilket enligt denna undersökning 
kan vara en förutsättning för social hållbarhet. 

Denna undersökning och rapport är inte tillräckligt omfattande eller djupgående för att kunna 
utveckla hur planerare i Sverige ska planera för att reducera fragmenteringen av samhällen. Dock är 
detta underlag tillräckligt för att skapa en förståelse kring hur viktigt detta forskningsfält är för att 
kunna skapa ett framtida socialt hållbart samhälle där val av boendemiljö inte ska påverka individens 
förutsättningar i vardagen. En fortsatt forskning inom detta område skulle på sikt kunna falla ut i 
planeringsriktlinjer som kan användas i kommuner för att åtgärda fragmenteringen. 
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