Upplevd otrygghet inom
miljonprogramsområden
med Kungsmarken i fokus

Blekinge Tekniska högskola
Institutionen för fysisk planering
Författare Marta Drag
Handledare Patrik Karlsson
Examinator Abdellah Abarkan
Omfattning 15 HP
Program Fysisk planering
Kurstitel Kandidatarbete
Kurskod FM1473
Utgivningsort Karlskrona
Utgivningsdatum 2019-05-27
2

Förord
De två månaderna då skrivandet av detta examensarbetet har pågått har utan tvekan varit de tuffaste
månaderna under hela min skolgång. Många långa dagar och nätter under vardagen har inte varit
tillräckliga och arbetet har pågått även under helgerna. Trots den stressiga perioden med många
motgångar och stunder då jag höll på att ge upp kan jag nu vara stolt över vad jag har åstadkommit.
Detta examensarbetet är nu mitt egna bevis på att ifall jag vill åstadkomma något, så kan jag det.
Förutom det vill jag även passa på att tacka min handledare, Patrik Karlsson samt Ulla Haglund för
deras engagemang, positivitet och tålamod med att besvara alla min frågor. Ett stort tack riktas också
till mina nära och kära för det mentala stödet.
Nu tar jag helg!
Marta Drag
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Sammanfattning
Stora delar av dagens städer består av de så kallade miljonprogramsområden som uppfördes under 60och 70-talet i samband med modernismens intrång. Dessa områden utmärker sig på många olika sätt
från den resterande staden och segregationen är således tydlig. Miljonprogramsområden framställs
även som stadens ”problemområde” med bland annat kriminalitet och sociala problem involverade.
Detta bidrar till att städers invånare, både de som bor inom de segregerade områden men även externa
personer, upplever större otrygghetskänsla i samband med dessa områden. I den fysiska miljön finns
det även en mängd olika faktorer som förstärker själva otrygghetskänslan istället för att motverka den.
Att ta reda på vilka de olika faktorerna är samt hur de kan motarbetas är vad detta examensarbetets
analys grundar sig på med Kungsmarken i Karlskrona som fokusområde.
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1. Inledning
Bakgrund
Att planera för trygghet inom stadens olika delar har varit en central och viktig fråga i många kurser
under min treåriga utbildning, fysisk planering. Ämnet är brett och det finns inget rätt eller fel i och
med att trygghet är en personlig fråga och är beroende av på många aspekter som exempelvis
individens egna erfarenheter, faktiska händelser samt medias tolkningar och framföranden.
Stadsbyggnadsideal förändras över tid beroende på behovet, trenden och kunskapen. Efter att det rådde
lågkonjunktur och stor bostadsbrist i Sverige blev 1960-talet rekordåren i bostadsbyggandet i landet.
Under den redan effektiva byggtempot beslutade riksdagen år 1964 att uppföra en miljon bostäder
under tio års tid, så kallad miljonprogrammet (Nylander, 2015, s.149-151). Det storskaliga
bebyggelsen där husen skulle framstå som skulpturer och bilen vara i fokus var det som modernismen
förde med sig under 60- och 70-talet och som programmet till största del bestod av. Under denna
tidsepoken bildades även ett nytt rumsbegrepp, det öppna rummet, som är av stor betydelse inom det
modernistiska stadsplaneringen (Nylander, 2015, s.70). Modernismen och främst
miljonprogramsområden har fått mycket kritik för sin utformning med argument att individen och dess
behov glömdes bort. Miljonprogrammet löste de boendeproblem som fanns på den tiden i och med att
när välståndet i Sverige ökade började allt fler människor ha råd med att bo själva och bosätta sig i
lägenheter med större boyta. Familjer blev överlag mindre, detta som ett resultat av ett lägre födelsetal
än hur det tidigare har varit på landsbygden. Grannskapet blev även mindre viktig (Lilja, 2002, s.20)
vilket ledde till att främlingskapet ökade gentemot ens egna grannar. Den fysiska närheten som funnits
tidigare mellan människor löstes med andra ord upp (Lilja, 2002, s.20).
Idag framstår miljonprogramsområden som stadens “problemområden” med kriminalitet, våld och
segregation involverad. Dessa bostadsområden upplevs som ett utav stadens mest otrygga platser och
som de flesta försöker undvika om det är möjligt. Hur har det blivit så finns det många teorier om,
dock har dessa områden redan fått det dåliga ryktet strax efter att de hade byggts, eller till och med
innan de blev helt färdigställda. Den fysiska omgivningen sägs vara den allra första anledningen till
varför dessa områden började sticka ut ur mängden som stadens farligaste. Under slutet på 70-talet
kom ännu en anledning till ytan och det berodde på de människor som började flyttade dit (Ericsson,
Molina & Ristilammi, 2002, s.70). Som nämndes ovan utspelar media en stor roll angående
miljonprogramsområdens rykte eftersom det som media framställer kan ge upphov till konkreta
känslor och föreställningar, speciellt till externa personer som inte har egna erfarenheter gentemot
platsen. När media oavbrutet framställer miljöer och människor med samma stereotypa angreppssätt
upprepas samma bild eller berättelse hos läsaren vilket i sin tur leder till att synfältet hos läsaren
begränsas och egna tankar samt åsikter trängs undan. En igenkännbar metaforik kring
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miljonprogramsområden bildas då som sedan upprepas gång på gång (Ericsson, Molina & Ristilammi,
2002, s.32-33).

Syfte
Detta examensarbete syftar till att undersöka vilka faktorer det är som gör att miljonprogramsområden
upplevs och framställs som otrygga av många. För att hitta de gemensamma faktorerna ställs tre
miljonprogramsområden mot varandra i detta arbetet. Vidare är syftet att fokusera på ett utav dessa
områden, Kungsmarken i Karlskrona, och analysera stadsdelen utifrån trygghetsaspekten. Som resultat
kommer ett antal principer att diskuteras på hur den fysiska miljön inom det givna området kan
förbättras och omvandlas för att platsen ska upplevas som mer trygg. Syftet är även att de nämnda
principerna ska även kunna appliceras i andra liknande stadsdelar som upplevs som otrygga.

Problemformulering
Enligt Lilja (2002, s.8) har relationen mellan människor och den byggda miljön försämras och blivit
mer problematisk, speciellt i de moderna förorterna. Dagens städer består och präglas fortfarande i stor
utsträckning av modernismens särdrag. Ett gemensamt problem för dessa är den tydliga segregationen
samt otryggheten som många upplever. Kommunerna och staten jobbar ständigt med att hitta lösningar
för att motverka denna problematik men problematiken är svår att lösa i och med att det är många
olika synpunkter som ska tas i beaktning. Dessutom, hur själva kärnproblemet rörande segregationen
och de problem som det har orsakat har uppstått är fortfarande oklart efter all forskning. Vissa forskare
menar att de “fattiga” och “marginaliserade” områden ger marginaliserade människor medan andra
som inte håller med menar istället att det är segregationsforskningen som problematiserar och
stigmatiserar både förorterna där människor bor samt de människor som bor där (Lilja, 2002, s.4).
Kungsmarken är ett miljonprogramsområde segregerat från resten av Karlskrona både när det gäller
den geografiska segregationen som den sociala. Likt de andra miljonprogramsområden anses även
Kungsmarken vara stadens ”problemområde” på grund av kriminaliteten och de sociala problemen
som finns inom stadsdelen, till skillnad från dom andra stadsdelarna inom kommunen. Problemen som
finns inom området bidrar således till ökad otrygghet hos många boende i Kungsmarken men även för
externa personer i kommunen. I detta arbetet ligger fokuset på att hitta de bärande elementen i den
fysiska miljön som bidrar till att människor känner sig otrygga inom Kungsmarken samt hur de kan
motverkas.
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Forskningsfrågor
Problematiken som presenteras i problemformuleringen leder vidare till följande forskningsfrågor:
x

Vilka är de gemensamma faktorer som gör att miljonprogramsområden upplevs som
otrygga av många?

x

Vilka gemensamma faktorer har störst påverkan på den upplevda otryggheten i
Kungsmarken?

x

Vilka principer ur trygghetssynpunkt bör det arbetas efter i Kungsmarken och
liknande områden?

Avgränsning
Tematiskt
Uppsatsen avgränsas tematiskt till det socio-spatiala perspektivet med fokus på samspelet mellan den
fysiska utformningen och de sociala aspekterna. Arbetets största fokus kommer ligga på de offentliga
rummen inom miljonprogramsområden och individens upplevda trygghet samt otrygghet inom dessa
områden. Den faktiska tryggheten och säkerheten kommer med andra ord inte att diskuteras.
Kriminalitet och vandalisering är mycket vanligt i segregerade områden där sociala problem finns
samt är de bidragande faktorerna till förstärkningen av den upplevda otryggheten på platsen. I detta
arbetet kommer dessa problem endast att belysas att de har en stor påverkan men inte spekuleras mer
djupgående. Social och arkitektonisk segregation och jämställdhet består även av ämnen som är
lämpliga att koppla till individens upplevda trygghet och otrygghet på en plats och kommer att nämnas
i detta arbetet. Inga andra faktorer som kan påverka individens trygghet och otrygghet förutom med
koppling till den fysiska miljön kommer att behandlas.
I och med att tre miljonprogramsområden i tre olika städer kommer att jämföras kommer även
litteratur om samtliga platser att analyseras. Detta på grund av att i och med miljonprogramsområden
präglats utav liknande problem ska de gemensamma faktorerna som begränsar individens användning
av platsen, just på grund av den upplevda otryggheten, att lyftas fram. De gemensamma faktorerna
kommer vidare vara till hjälp att besvara de kommande forskningsfrågorna.
Den tematiska avgränsningen är även anpassad och formad efter arbetets tidsramar som
innefattar cirka två månaders tid.
Geografiskt
Den geografiska avgränsningen och platsen som studeras närmare utifrån den upplevda tryggheten är
ett bostadsområde, Kungsmarken i Karlskrona, som är beläget 5 km norr om Karlskrona centrum.
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Kungsmarken gränsar till mer utspridda småhusområden, flerbostadshusområden, industriområden
samt tyngre kommunikationsleder i form av järnväg och riksväg 28. I och med att Kungsmarken är
belägen på en höjd utgör det tillsammans med de tyngre kommunikationslederna fysiska barriärer.
Arbetets geografiska avgränsning följer därför längst med järnvägsspåren och Kungsmarksvägen i öst,
följer vidare genom skogspartiet längst med Kungsmarksvägen i norr, vidare genom skogspartiet
utanför småhusområdet i väst samt utmed Sunnavägen i söder.

Lokaliseringskarta 1: Karlskrona, med avståndet mellan A - Kungsmarken och B - Karlskrona
centrum som utgör 5.7 km.
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Geografisk avgränsning på fokusområde Kungsmarken i Karlskrona samt husens beteckning.
I detta arbetet kommer även två andra miljonprogramsområden att studeras mer översiktligt. Dessa
områden är Rosengård i Malmö och Bredäng i Stockholm.
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Lokaliseringskarta 2: Malmö, med avståndet mellan A - Rosengård och B - Malmö centrum som utgör
4 km.
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Lokaliseringkarta 3: Stockholm, med avståndet mellan A - Bredäng och B - Stockholm centrum som
utgör 15.2 km.

Begreppsprecisering
I detta examensarbetet finns det ett antal begrepp som kommer vara mer centrala än andra och
förekomma ofta i texten. Därför definieras eller förklaras dom kortfattat i det här kapitlet till att börja
med.
Segregering
“Det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper” är definitionen av begreppet segregation
(Nationalencyklopedin, uå). Åtskiljandet av befolkningsgrupperna kan ske beroende på människors
hudfärg, religion, etnisk tillhörighet eller socioekonomisk status. Det handlar om “vi och dom”
mentalitet som resulterar i utanförskap. Segregationen kan vara både frivillig, där personer söker sig
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själva till områden där de kan känna samhörighet med andra personer som liknar dom själva eller
ofrivillig, där vissa personer blir påtvingade och tilldelade boende i ett område med personer likt dom
själva. De segregerade områdena brukar också oftast ha ett homogent utseende. Eftersom arbetets
platsinventering ska äga rum inom ett segregerat område anses begreppet som relevant att skriva om.
Blandstad
Blandstad eller blandad stad kan ses som motsatsen till segregation. Blandstad innebär att stadens
invånare med olika bakgrund bor inom samma bostadsområde och vistas i samma miljöer. I en
blandstad är även stadens olika funktioner och arkitektur blandade med varandra som skapar unika
miljöer och bidrar till närvaro av människor på både dagen som på natten (Jacobs, 2005, s.169).
Eftersom segregationen är en negativ aspekt i staden ses blandstaden som någonting positivt eftersom
det kan bidra till stadens utveckling.
Offentligt rum
En stor del av detta arbetet kommer att gå ut på att analysera de redan befintliga, offentliga rummen.
Det offentliga rummet är de olika delarna i stadens byggda miljö som allmänheten har fri tillgång till.
De olika delarna är exempelvis stadens gator, torg och parker (Carmona et al. 2010, s.137) och det är
dom som bidrar till invånarnas och besökarna sociala liv samt skapar en tolkning om stadens identitet
(Olsson 1998, s.4-5). Byggnadernas fasader, plank samt vegetation är det som betraktas som det
offentliga rummets väggar (Nationalencyklopedin, uå).
Ibland kan det vara svårt att tolka gränsen mellan det offentliga och privata rummet. Både ett offentligt
och privat rum kanske inte alltid upplevs som helt offentlig eller privat. Dessa rum kallas då istället för
halvoffentliga respektive halvprivata rum.
Upplevd trygghet respektive otrygghet
Fokusämnet i denna uppsatsen kretsar runt den upplevda otryggheten inom det utvalda området och
vilka fysiska element som medför själva otryggheten. Under observationen och analysen av det
utvalda området kommer både tryggheten och otryggheten att belysas eftersom begreppen går in i
varandra och det som vissa personer upplever som tryggt kan upplevas som otryggt av andra. Att
uppleva otrygghet definieras som något “som innehåller oroande eller hotande inslag om företeelse
som utgör del av människans omgivning” (Nationalencyklopedin, uå), det vill säga, upplever en
person oro eller hot från sin omgivning upplever personen en otrygghetskänsla på den platsen.
Begreppet “trygg” har således en motsatt mening.
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2. Metod
Metod innebär en handlingsplan där arbetets upplägg och tillvägagångssätt presenteras. Hur analys,
datainsamling och data bearbetas samt vad har varit grundläggande för förståelsen i denna uppsats ska
även tas upp under denna rubrik (Fejes & Thornberg, 2014, s.17). I det här arbetet har två metoder
varit till hjälp, det vill säga kvalitativ textanalys och fallstudie. I och med att fallstudie uppmuntrar
forskaren att använda sig av olika metoder för datainsamling för att vidare skaffa sig en helhetsbild
utav det undersökta fallet (Denscombe, 2016, s.93-94) har observation använts som tillvägagångssätt
för att utföra fallstudien på det utvalda området. Att fallstudien uppmuntrar till metodkombination
anses vara fallstudiens främsta fördel (Denscombe 2016, s.93-94). De två metoderna tillsammans med
observationen är relevanta eftersom för att uppnå detta arbetes syfte krävs först och främst en teoretisk
bakgrund som litteratur inom detta ämnesområdet kan bidra med samt ett platsbesök där fältarbete och
fallstudie kan utföras med hjälp av ett specifikt observationssätt. De utvalda metoderna går in i
varandra och kompletterar varandra vilket leder till bättre tolkning, förståelse och därmed bättre
resultat. Här nedan presenteras samtliga metoder mer djupgående.

Kvalitativ textanalys
Kvalitativ textanalys härstammar från hermeneutik som handlar om hur text tolkas genom läsning,
förståelse samt skapade mening ur den kunskapen som fås utifrån textens innehåll. Kvalitativ
textanalys används i syfte med att undersöka och analysera skriftliga dokument på ett systematiskt och
kritiskt sätt utifrån ett undersökningsproblem med tydlig avgränsning. Litteraturen som det bland
annat kan handla om är formella handlingar, dagstidningar, dagböcker, informationsbroschyrer
bloggar, partiprogram och liknande (Fejes & Thornberg, 2014, s.176). När en kvalitativ textanalys ska
påbörjas ska en specifik riktlinje väljas som ses som mest lämplig för arbetet. Det finns tre stycken
riktlinjer som det kan väljas bland, också kallade för dimensioner. Den första dimensionen ska väljas
om arbetet i fråga ska handla om upphovsmannens, textförfattarens eller sammanställande redaktörens
underliggande syfte till varför hen har valt att skriva sin text. Den andra dimensionen handlar mer om
textens själva innehåll och struktur. Det kan bland annat handla om textens språkliga, litterära och
innehållsliga innebörd. Den sista dimensionen riktar in sig på att analysera textens innebörd samt dess
relation gentemot verkligheten (Fejes & Thornberg, 2014, s.178).
Den kvalitativa textanalysens sista dimension väljs att användas i detta arbetet eftersom den anses vara
relevant på grund av dess förgrund. I detta examensarbetet ska vetenskapliga texter analyseras för att
en helhetsbild samt kunskap om miljonprogramsområden och den upplevda otryggheten ska skapas.
Att använda sig av text som primär datakälla är positivt eftersom det är lättillgängligt för både
forskaren men även granskarna av arbetet (Denscombe, 2016, s.319-320). Nackdelen med denna
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metoden samt dess tredje dimension som väljs att användas i detta arbetet är att det är den valda
litteraturen som kommer vara avgörande för hur verkligheten kommer att beskrivas och förstås. Därför
att välja rätt och mest lämplig litteratur som forskaren ska utgå ifrån vid skrivandet av en vetenskaplig
text är en mycket viktig del av själva arbetet. Det är således väsentligt att vara kritisk vid läsningen av
litteraturen för att finna dokumentets trovärdighet (Denscombe, 2016, s.339). Att ställa frågor till
litteraturen som har med arbetets syfte att göra är också ett bra verktyg att använda sig av för att hålla
sig till ämnet och hitta det mest relevanta.

Fallstudie
I detta arbetet valdes metoden fallstudie att användas vilket i stort sätt handlar om hur sociala
processer samt relationer i sociala kontext fungerar. En fallstudie innebär att forskaren i fråga
specificerar sig på ett eller fåtal särskilda fall och vill få reda på varför saker inträffar. Detta gör att en
tydligare bild skapas som inte endast förklarar vad som inträffar i det specifika sammanhanget utan
även ger den bakomliggande anledningen till varför det sker. Det resultat och förståelse från det
enskilda, småskaliga fallet ger vidare tydlighet till att klarlägga det mer generella. Att studera ett fall
mer på djupet ger även kännedom av möjliga konsekvenser i det särskilda fallet som kan användas i
det mer generella fallet. Likaså är möjligheten större att fler intressanta saker värda att kika närmare
på, och som forskaren i första hand inte har tänkt på, kan komma upp till ytan. Detta hade inte
framstått som lika tydligt om flera enheter hade undersökts samtidigt och om undersökningen hade
varit mer övergripande (Denscombe, 2016 s.91-92).
I en fallstudie är det viktigt att det studerade fallet är fristående och med tydliga gränser. Är gränserna
otydliga eller undersökningsenheten inte tillräckligt snäv kan viktig information läcka ut i sanden
(Denscombe, 2016 s.91). I mitt fall är det den geografiska avgränsningen som omfattar Kungsmarken i
Karlskrona som styr fallstudiens gränser.
Eftersom arbetets syfte är att på djupet förstå den orsakande anledningen till varför stadsdelar som
präglas av miljonprogram upplevs som otrygga är fallstudie ett av de nödvändiga metoderna att
användas utav för att uppfylla syftet. Att studera Kungsmarken mer på djupet gör det enklare att förstå
komplexiteten med området, förhållandet mellan individen och den fysiska utformningen samt
anledningen till varför området upplevs som otryggt. Fallstudiens tydliga underlag kommer vara till
stor hjälp att förstå miljonprogramsområden överlag samt vidare leda till bättre principer ur
trygghetssynpunkten för att gynna platserna mer.
Som nämns ovan anses fallstudiens främsta fördel vara att forskaren uppmuntras till att använda sig av
och på så sätt jämföra ett antal olika metoder för datainsamling för att vidare skaffa sig en helhetsbild
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utav det undersökta fallet (Denscombe, 2016, s.93-94). Nackdelen med fallstudie är att avgränsningen
av det studerade fallet kan ibland bli svårdefinierat och otydlig. Likaså de datakällor som väljs att
användas (Denscombe 2016, s.104). Fallstudiens kritik riktas även mot trovärdigheten i de
generaliseringar som görs utifrån dess resultat eftersom det kan vara lätt att missförstå till vilken grad
det undersökta fallet liknar eller skiljer sig från liknande fall (Denscombe 2016, s.104).
Observation
Observation går ut på att samla in data genom att visuellt iaktta en utvald plats (Denscombe, 2016,
s.293). Forskningen inom denna metoden är uppdelad i två stycken varianter, systematisk observation
och deltagande observation. Det som skiljer dessa åt är att den förstnämnda inriktningen har sitt
underlag i socialpsykologi samt samspelet i miljöer. Den kvantitativa data och statistisk analys brukar
främst förknippas med denna varianten av observation. Deltagande observation handlar å andra sidan
om kulturer, livsstilar och tro i särskilda sociala grupper vilket förknippas med den kvalitativa datan
och etnografiska synvinklar till forskning. Det som systematisk- och deltagande observation har
gemensamt är tre aspekter; den direkta observationen, fältarbetet i naturliga miljöer samt frågan om
perception (Denscombe, 2016, s.293).
I de här arbetet har den deltagande observationen valts att genomföras genom fältarbete på den utvalda
platsen Kungsmarken i Karlskrona. Jag, som är den enda forskare i detta examensarbetet, ska ta på
mig rollen som en deltagande observatör vilket innebär att stå vid sidan av och iaktta på detaljnivå hur
människor rör sig och använder sig utav den besökta platsen (Denscombe, 2016, s.307).
Fördelar med denna typ av observation är att det är forskaren i sig som använder sitt “jag” som sitt
huvudsakliga forskningsredskap vilket ger en tydlig bild av forskarens egna synvinkel. Ingen större
mängd av tekniska eller statistiska redskap är nödvändiga vid denna typ av observation och det har
inte heller någon större påverkan på den naturliga miljön (Denscombe, 2016, s.314).
Datainsamlingsmetoden är diskret och forskaren har möjlighet att välja utifrån arbetets syfte om hen
vill ta på sig rollen som kamouflerad observatör eller framträda öppet bland människor som är
närvarande på den studerande platsen (Denscombe, 2016, s.305). I och med att rollen som deltagande
observatör har valts i detta arbetet kommer forskarens identitet, min identitet, vara öppet känt
(Denscombe, 2016, s.307).
Vid en fältstudie uppmuntras forskaren att inte vara för selektiv till en början eftersom det är viktigt att
först skaffa sig en helhetsbild av området. Därefter är det smart att förbereda frågor till platsen som
känns relevanta för arbetets syfte och som ska studeras mer på djupet (Denscombe, 2016, s.307). De
viktiga frågorna i detta fallet som behöver besvaras under platsbesöket handlar om de olika elementen
som bidrar till att Kungsmarken upplevs som otryggt. Det är platsens belysning, barriärer i form av
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bebyggelse och vegetation, möjliga gömställen etcetera som kommer behövas undersökas mer på
djupet. Självklart kommer även nya frågor att komma upp till ytan under själva platsbesöket som inte
var tänkta från början.
Det är en fördel om forskaren observerar platsen under en längre tid, eftersom desto längre en
observation utförs tillförs det mer kunskap och forskaren får en tydligare bild av platsen. Fältarbete är
en tidskrävande forskningsmetod eftersom känslan och kunskapen av platsen ska hinna sjunka in och
förståelse ska hinna skapas (Denscombe, 2016, s.307). Någonting som är extra viktigt att tänka på är
att dokumentera den insamlade datan så fort som möjligt efter en väl genomförd observation eftersom
minnet är selektivt, många saker kan glömmas bort och den insamlade datan blir inte lika korrekt då
(Denscombe, 2016, s.308). I de här arbetet kommer dokumentationen ske i form av anteckningar och
fotografier.
Det negativa med deltagande observation handlar om perception där forskarens uppfattningsförmåga
och personliga åsikter kan vara störande under själva observationen och datan som samlas under
fältarbetet kan ses som opålitligt av den anledningen. Oavsett om flera forskare observerar samma fall
är det inte självklart att de kommer fram till samma resultat. Förutom de personliga åsikterna som bör
helt utestängas är det forskarnas varierande engagemang, kvalifikation, minnesförmåga, egen tolkning
av den insamlade datan samt andra faktorer som påverkar slutresultatet (Denscombe, 2016, s.294295). Data kan variera beroende på den enskilda observatören snarare än en händelse som undersöks.
Observationer kan inte heller alltid svara på frågan varför någonting sker och därför resulterar i en
förenklad registrering av verkligheten. Mycket data kan dock samlas in under en kort tidsperiod vid
observation vilket gör att metoden ses som effektiv.
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3. Teori
Ett fenomen kan tolkas på många olika sätt. En teori används således för att förstå det studerade
fenomenet utifrån ett utvalt perspektiv, en verklighet, och driva forskningen framåt. Enkelt sagt brukar
en teori jämföras med en lins i ett par glasögon. Det är linsen som avgör hur vi ser på fenomenet och
hur vi tolkar det Forskningens syfte, frågeställningar och vad arbetet fokuserar på i stort sätt är de
avgörande faktorerna för vilken teori som är mest relevant till användning (Fejes & Thornberg, 2014,
s.28). Detta examensarbetets syfte är att studera de olika orsakande element som bidrar med upplevd
otrygghet inom en utvald plats och på grund av detta har socio-spatialt perspektiv valts som en teori att
utgå ifrån.

Socio-spatiala perspektivet
Med utgångspunkt i det socio-spatiala perspektivet problematiseras förhållandet mellan det offentliga
rummets fysiska utformning och de sociala relationer som tar plats i rummet (Gottdiener, Hutchison
& Ryan, 2014, s.20). Det handlar även om till vilken grad fysiska medel och den fysiska utformningen
kan påverka den rumsliga användningen gentemot människan. Forskning visar att det inte går att
fastställa med säkerhet till vilken grad den fysiska gestaltningen kan bestämma användningen,
eftersom den fysiska planeringen enbart kan möjliggöra för användning av offentliga rum, inte styra
den (Gottdiener, Hutchison & Ryan, 2014, s.19).
Enligt denna teori finns det två stycken samband mellan människor och den byggda miljön. Det första
handlar om att det är den fysiska utformningen som är den avgörande faktorn som påverkar vem som
främst besöker en viss plats och använder sig utav den (Gottdiener, Hutchison & Ryan, 2014, s.20). I
och med att alla människor är unika på sitt eget sätt och skiljer sig från varandra när det exempelvis
kommer till kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, hälsa, ekonomi och så vidare så agerar de även olika
i ett offentligt rum (Gottdiener, Hutchison & Ryan, 2014, s.19). Till exempel så används en skatepark
främst av personer som har kunskap eller intresse inom just den sporten. Det är parken som drar till sig
den specifika gruppen av människor för att dom ska utnyttja och använda parken till just det den är
uppförd för. Människor som inte skatear har ingen riktig anledning till att vistas på platsen, eller att det
finns andra platser som tilltalar dem och deras intresse mer. Det andra sambandet handlar om att det är
människor som tar kontrollen och avgör vad en plats ska användas till för att bättre passa deras
önskemål eller behov (Gottdiener, Hutchison & Ryan, 2014, s.20). Till exempel kan ett grönt fält
användas till allt från att spela fotboll till att sola och mångfald andra aktiviteter beroende på vilket
intresse och rekvisita personer som tänker nyttja platsen har med sig. I och med att arkitekter och
planerare har haft en viss tanke och vision om vad en specifik plats ska användas till kan deras
bakomliggande tanke ändras genom platsens besökarens vilja och beteende. I och med detta besitter
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inte arkitekter och planerare den makten att fullkomligt bestämma och styra vad ett offentligt rum ska
användas till utan enbart möjliggöra dess användning (Gottdiener, Hutchison & Ryan, 2014, s.20).
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4. Kunskapsöversikt
I det här kapitlet beskrivs tidigare forskning som anses relevant med anknytning till detta
examensarbetets ämnesområde. Två svenska avhandlingar av Elisabeth Lilja Segregationens
motsägelsefullhet; integrerad i en stadsdel – segregerad i staden och Carina Listerborn Trygg stad,
Diskurser om kvinnors rädsla i forskning, policyutveckling och lokal praktik tillsammans med den
berömda Jane Jacobs Den amerikanska storstadens liv och förfall kommer utgöra grunden i denna
uppsatsen. De tre kvinnorna har varit mycket insatta i frågorna kring stadsplanering både när det
kommer till segregering som upplevd trygghet. Jacobs, den amerikansk-kanadesiske
stadsplenringsarkitekten samt författaren, har genom sitt arbete riktat den hårda kritiken mot de
stadsområdesprojekt som planerades under 1950- och 1960-talet i New York. Bland annat har hon
lyckats att övertala och förhindra rivningen av stadsdelen Greenwich Village. Med andra ord har
Jacobs haft ett stort inflytande på stadsplaneringen, inte bara den amerikanska men även världen över
och framstår som en stor inspirationskälla än idag.
Andra dokument som Boverkets Plats för trygghet: Inspiration för stadsutveckling och
Brottsförebyggande rådets Utveckling i socialt utsatta områden i urban miljö 2006-2017 samt Jan
Gehls, den danske, kända arkitektens tolv kvalitetskriterier utgör även de centrala innehållet i detta
arbetets kunskapsöversikt. Kunskapsöversikten är uppdelad ämnesvis för att redovisa författarnas och
forskarnas aspekter inom respektive ämne samt jämföra dessa med varandra.
På grund av den begränsade tiden som examensarbetet ska genomföras på kommer alla
kunskapsluckor inom arbetets ämnesområde vara omöjliga att belysas.

Upplevd trygghet och otrygghet
I Jane Jacobs mest berömda bok The Death and Life of Great American Cities talar Jacobs för en
blandad stad eftersom hon anser att det är den stora nyckeln till att stadens offentliga rum ska upplevas
som mer trygga för både stadens invånare som för besökare. Hon påstår att genom att blanda de olika
användningarna som exempelvis bostäder med olika slags verksamheter skapar det närvaro av
människor på platsen dygnet runt. På flera ställen i boken beskriver Jacobs hur viktigt det är med att
det finns ögon på gatan och hjärnor bakom ögonen som kan agera när någonting dåligt eller
misstänksamt sker i ens omgivning (Jacobs, 2005, s.79-80).
Jacobs är tydlig med att förmedla för läsaren att i sitt arbete har hon koncentrerat sig på storstäderna
eftersom att problem som finns i små- respektive stora städer inte går att lösa genom samma medel.
Det som skiljer storstäder och småstäder åt är att storstäder är fyllda med främlingar. Individen i
storstaden möts oftare av främlingar än personer som hen känner, och detta sker så fort personen går ut
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genom dörren. Det som är viktigt i detta sammanhanget är att individen inte ska uppleva rädsla eller
hot mot alla främlingar som hen möter i staden. Så fort rädslan gentemot gatorna och staden växt till
sig hos individen, börjar gatorna användas mindre. Färre människor på gatorna bidrar till en osäkrare
och otryggare stad (Jacobs, 2005 s.52). På detta sättet skapas en ond cirkel som blir svårare att bryta
med tiden. Den upplevda tryggheten på gatorna är så pass viktig eftersom att gatorna utgör stadens
viktigaste offentliga rum, enligt Jacobs. Gatorna är det första som förknippas med en stad, därför desto
mer intressanta gatorna framstår, framstår även staden som mer intressant. Samma sak gäller de trygga
gatorna som får staden att framstå som tryggare (Jacobs, 2005, s.51).
Men hur ska man planera gatorna och dess trottoarer för att fler människor ska vilja vistas ute bland
alla främlingar och uppleva trygghet samtidigt? Jacobs tar upp tre stycken huvudregler för detta. Den
första handlar om att det bör finnas tydliga gränser mellan offentliga och privata rum. Att rummen går
in i varandra är mycket vanligt inom förorter vilket bidrar till otryggheten inom dessa områden. För
det andra, som nämndes innan, bör det finnas människonärvaro på gatorna. Byggnaderna i anslutning
till gatan bör vara vända mot gatan, det vill säga deras entrér och fönster, balkonger om möjligt, ska
vara riktade mot gatan. Gatan som följer en mur är direkt en otrygg plats. För det tredje måste det
hända någonting på trottoarerna, både för att locka till sig fler människor men också för att de boenden
som bor i husen längst med gatan ska väckas av nyfikenhet om vad som sker på trottoaren nedanför
och kika ut (Jacobs, 2005, s.57). Genom att planera städer utifrån dessa aspekter kommer det finnas
fler ögon på gatan som kommer resultera i att fler människor kommer uppleva trygghet bland
främlingar som de möter utomhus. Jacobs påstår att storstädernas invånare kan uppleva anonymitet i
mängden av främlingar och detta är någonting som inte hade kunnat ske i de mindre städerna där alla
känner igen alla. Hon tyder även på att anonymitet och trygghet går hand i hand och att främlingarnas
närvaro kan utgöra en säkerhetsfaktor (Jacob, 2005, s.38). Desto fler människor som kommer uppleva
trygghet i staden kommer viljan att befinna sig utomhus att öka hos många och staden i stort kommer
att expandera och utvecklas. Detta är det rätta sättet att vända den onda cirkeln.
Carina Listerborn inleder sin avhandling genom att tydliggöra att egna uppfostran, erfarenheter och
den sociala ställningen som personen upplever gentemot det fysiska rummet skiljer sig mellan
människor. Listerborn beskriver således tryggheten och otryggheten som personliga känslor på grund
av den anledningen. Hon anser att problematiken med upplevd trygghet och otrygghet är ett invecklat
problem som är omöjlig att lösa för att tillgodose alla och åstadkomma en helt trygg stad. Den fysiska
utformningen kan väcka rädsla och vidare otrygghet om personen i frågan har varit utsatt, bevittnat
eller sett och hört via media någonting otäckt i en liknande miljö. Vissa miljöer har också tendens att
dra till sig vissa folkgrupper som andra kan uppleva en rädsla mot vilket resulterar att personer som
upplever rädslan och otryggheten väljer att ta omvägar runt dessa miljöer hellre än att gå genom dom
(Listerborn, 2002, s.8). Vissa miljöer kan även upplevas som otrygga beroende på årstiden och tiden
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på dygnet, det vill säga en plats under dagens ljusa timmar kan upplevas som trygg för en person men
som otrygg när det har blivit mörkt av samma person.
Listerborn, liksom Jacobs, talar även om främlingarna i staden och hon anser att det är viktigt att
urskilja främlingarna för en ökad upplevd trygghetskänsla hos de boende och att för att åstadkomma
detta krävs det fysiska förändringar i den byggda miljön (Listerborn, 2002, s.249). Hon anser att
genom att göra staden mer tillgänglig med cykeln och till fots skapas det mer rörelse inom staden med
ökad människonärvaro. Att jobba med de offentliga rummen och skapa mötesplatser där olika
samhällsgrupper kan träffas är också en viktig aspekt. Genom att jobba med utformningen av de
offentliga rummen där dåliga siktlinjer, blinda vinklar eller trånga utrymmen minskas, kan det
resultera i minskningen av den upplevda otryggheten hos människor men inte helt och hållet motverka
det. Enligt Listerborn går det aldrig att helt och hållet åstadkomma en helt trygg stad utan endast
förbättra det. Bortsett från den fysiska miljön hade ökningen av poliser och vakter, portlås samt
kameraövervakning kunnat bidra till en ökad trygghetskänsla hos vissa dock enligt författaren anses
det vara en kortsiktig lösning på problemet som även kan bidra med motsättningar mellan
samhällsgrupper och ökad rädsla. Därför genom att jobba med den fysiska utformningen anser hon
vara ett bättre alternativ som lösning som även varar längre (Listerborn, 2002, s.13,18,52).
Listerborn påpekar även att det finns olika synsätt inom trygghetsdiskursen. En utav dom benämner
hon som den exkluderande staden. Olikheterna, konflikterna och det rörliga stadslivet, en blandstad
som förespråkas även av Jacobs, kan betraktas som en resurs och som stadens invånare måste lära sig
att leva med och uppskatta. Förespråkarna för detta synsätt menar att istället för att människor ska låsa
in sig hemma måste de istället lära sig att leva med en viss grad av osäkerhet, otrygghet och konflikter
(Listerborn, 2002, s.247).
Brottsförebyggande rådet, Brå, har fått i uppgift av regeringen att förebygga brottsligheten och öka
tryggheten i socialt utsatta områden (Brå, 2017, s.16). I deras rapport, Utvecklingen i socialt utsatta
områden i urban miljö, framgår det att polisen har lyft fram ett antal utsatta områden av denna typen i
Sverige och att de allra flesta av dom finns i storstäderna, men att de även kan förekomma i mindre
städer som i Karlskronas fall. Det som de socialt utsatta områden i städerna har gemensamt är att det
handlar om bostadsområden i nära anknytning eller inom ett miljonprogramsområde (Brå, 2017, s.9).
Vad Brå menar med socialt utsatta områden är framför allt områden med etnisk och ekonomisk
segregation, hög kriminalitet, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå, bidragsberoende och hög
ohälsotal.
Enligt Brå:s studier finns det vissa insatser som har visat positiva effekter gentemot trygghetsaspekten.
Exempelvis, som Listerborn har tagit upp i sin avhandling, har kameraövervakning varit en lösning för
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färre bilstölder dock inte mot personliga övergrepp på offentliga platser. Mer och bättre belysning har
ökat tryggheten och även minskat på antalet brott. Grannsamverkan har varit ännu en lösning mot att
färre brott har begåtts i och med att flera personer har engagerat sig och varit mer observanta inom sitt
bostadsområde och således har tryggheten på platsen ökat (Brå, 2017, s.12).
Boverkets dokument Plats för trygghet: Inspiration för stadsutveckling har skrivits med syftet att vara
ett vägledande dokument angående vad som anses vara de trygghetsskapande åtgärderna i staden. I
dokumentet beskrivs otrygghet som en känsla som bidrar till begränsningar för att individen ska kunna
ta del av stadens aktiviteter. De olika begränsningarna kan handla om att ta bilen istället för att
promenera, inte våga att gå ut när det är mörkt eller att ta omvägar istället för den vägen man i första
hand planerat att ta. Boverket menar att det främst är kvinnor som känner sig mer begränsade i staden
och upplever otrygghetskänslan mer än vad män gör, speciellt under kvällstid. Boverket uppger att
skillnaden mellan könen handlar om 26 procent gentemot 6 procent. Både män och kvinnor som bor i
resurssvaga områden upplever dock större otrygghetskänsla än vad de boende i resursstarka områden
gör. Skillnaden mellan könen kvarstår dock oavsett (Boverket, 2010, s.12-13). Brå, som har studerat
detta närmare, har kommit fram till att år 2016 var andelen kvinnor som var ganska eller mycket
otrygga upp till 23 procentenheter fler i socialt utsatta områden jämfört med stadens övriga områden.
Skillnaden var även stor bland männen då år 2016 var det 22% av männen som upplevde otrygghet i
socialt utsatta områden sent på kvällen medan motsvarande andel män i andra urbana miljöer var 9 %
(Brå, 2017, s.23).

Bild 1. Otrygghet vid utevistelse i boendeområdet sen kväll, enligt NTU 2006–2016. Andel som uppger
att de är mycket/ganska otrygga eller som avstår att gå ut på grund av otrygghet, efter kön, för socialt
utsatta områden och för övriga urbana områden.
Boverket påstår vidare att otryggheten i den fysiska miljön speglar ojämställdheten i samhället.
Genom att åstadkomma mer jämställd planering och planera för en mer jämställd stad kommer även
staden att upplevas som mer trygg för båda könen (Boverket, 2010, s.15). Listerborn samtycker
angående kvinnans utsatthet i staden men påpekar även att det är framförallt unga män som blir utsatta
för faktisk våld av jämnåriga män utomhus. Våldet de blir drabbade av är dock inte av lika hög grad
som det sexuella våldet kvinnorna drabbas av. I och med att det är kvinnorna som i större utsträckning
upplever otrygghet till de offentliga platserna har forskningen angående skapandet av trygga offentliga
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rum fokuserat främst på kvinnan med argumentet om att platser som kvinnan upplever som trygg bör
även mannen uppleva som trygg. Forskningen angående hur män upplever otryggheten i staden är inte
heller lika utforskad som ur kvinnans perspektiv. Listerborn tar även upp att människans ålder
påverkar i vilken grad den upplevda otryggheten uppfattas på en offentlig plats. Desto äldre man blir,
blir kroppen mer skör och reflexerna inte lika snabba därför är äldre personer mer sårbara än de yngre
samt att de upplever sig vara mer utsatta (Listerborn, 2002, s.66).
Som nämndes ovan förknippas ödsliga platser med otrygghet. Boverket nämner att parkeringar är
sådana miljöer som de flesta försöker att undvika, speciellt under kvällstid. Det är svårt att orientera
sig i miljöer som i princip ser likadana ut åt alla vädersträck, likt de homogena bostadsområdena.
Orienterbarheten hos individen blir försämrad samt, på en parkering, blir det svårt att urskilja ifall
någon skulle gömma sig bakom en parkerad bil eller inuti bilen. Parkeringarna i garage förstärker även
känslan av instängdhet och har få möjliga utvägar som ökar till otrygghetskänslan. I sådana instängda
eller ödsliga miljöer är det som fördel att jobba med ljussättningen men även med olika slags material
för att skapa variation på platsen. Även, i garage och exempelvis miljöhus och tvättstugornas fall är
insynen viktig för att de instängda miljöerna ska kunna samspela med det som händer utanför
(Boverket, 2010, s.24).
Sammanfattningsvis, det som de nämnda författarna belyser i sina arbete angående vilka kännetecken
som kan bidra till ökad trygghet inom staden radar även Boverket upp i sitt dokument. Kännetecknen
handlar om överblickbarhet, lättorienterbarhet, människonärvaro, blandning av byggnader och vägar,
samt att det ska finnas kontakt med omgivningen på platsen och att platserna ska vara välskötta
(Boverket, 2010, s.9).

Segregation
I Elisabeth Liljas avhandling, Segregationens motsägelsefullhet; integrerad i en stadsdel – segregerad
i staden, konstaterar författaren att oavsett hur mycket forskning det finns om segregation finns det än
idag kunskapsluckor om ämnets kärnproblematik. En del forskare påstår att i och med att
byggnationen av miljonprogramsområden tillförde billiga bostäder, av billigt material på kort tid
resulterade det i fattiga, marginaliserade områden som gjorde att även marginaliserade människor
flyttade in i dessa bostadsområden. Denna teorin ifrågasattes av andra forskare som istället antyder
att segregationsforskningen problematiserar och stigmatiserar både de förorter där människor bor och
de människor som bor där (Lilja, 2002, s.4).
I sin avhandling beskriver Lilja den motsägelsefullhet som finns inom de segregerade
bostadsområdena. Med detta menar hon att inom ett sådant område finns det personer som upplever
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otrygghet samt utanförskap samtidigt som andra personer känner sig integrerade i sitt bostadsområde
och omvandlat det till någon slags hembygd som är segregerat från resten av staden. De boende som
känner sig integrerade med sitt bostadsområde och de boende som känner sig segregerade från samma
bostadsområde har ingen kontakt sinsemellan trots att de bor grannar med varandra (Lilja, 2002, s.4344). Den upplevda hemkänsla till sitt bostadsområde som vissa upplever förstärker automatiskt
individens upplevda trygghetskänslan. Känslan av upplevd identitet spelar i detta fallet en viktig roll
för att individen ska känna sig inkluderad och känna en slags anknytning till sitt bostadsområde.
Genom sin forskning i förortsområdet Sollentuna konstaterar Lilja att uppkomsten av nya former av
segregering kan motverkas genom att planera för urbanitet och identitet (Lilja, 2002, s.56). Hon
betonar att den fysiska omgivningen är ett utav de avgörande faktorerna som får individen att känna
sig antingen inkludrad eller exkluderad i sitt bostadsområde. Förutom det trappas identiteten upp
genom samspelet mellan byggnaderna, händelserna samt människorna på platsen. Att den fysiska
miljön bidrar och underlättar till kontakt mellan människor är en väldigt uppskattad faktor, främst av
personer som upplever social utsatthet, i ett segregerat område likaväl som i hela staden. Inom
planeringen är det därför av stor vikt att inkludera de boende i skapandet och utformningen av deras
bostadsområde (Lilja, 2002, s.15, s.44).
Som nämndes ovan, är det mycket viktigt för Jacobs att sträva och åstadkomma blandade städer. Med
det menar hon att arkitekturen ska vara varierad, likasom funktionerna och användningen inom samma
område. Hon menar att variationen av den fysiska miljön leder i sin tur till att personer med olika
etniska bakgrund, ekonomiska status, samhällsklasser etcetera inte kan bosätta sig inom ett och samma
identiskt område. På detta sättet minskar segregationen och de homogena områdena. Det är mångfald
av både människor, arkitekturen samt de offentliga rummen som utgör staden, gör att den upplevs som
tryggare och får den att utvecklas samt leva vidare (Jacobs, 2005, s.169). Ett segregerat område är
därför en negativ aspekt till stadens utveckling eftersom samma typ av människor som befinner sig
inom ett område stänger ute alla andra som istället hade kunnat lockats till området och få det att växa.
Segregerade område kan ses som egna bubblor exkluderade från resten av staden, antingen frivilligt
eller ofrivilligt. Trottoarerna och de offentliga rummen som upplevs som farligast och således
otryggast är även belägna längst husen som bebos av samma sorters människor (Jacobs, 2005, s.53).
Vidare i sin avhandling diskuterar Lilja synen på förortens betydelse som ett segregerat område. För
att få kunskap om den typen av stadsdel menar Lilja att villkoren bör sökas på två olika nivåer, dels för
de boende inom området och för de utomstående personerna utanför det segregerade området. Hon
väljer att kalla det för ett inifrån- och utifrånperspektiv. Den bästa helhetsbilden samt kunskapen om
ett segregerat område får man således genom att få de två perspektiven att samverka med varandra
(Lilja, 2002, s.3, s.44).
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Det offentliga rummet
Jan Gehl började sin karriär under 1960-talet då allt större kritik började riktas mot det modernistiska
stadsplaneidealet. Frågor som var av största intresset för Gehl handlade om människan och dess behov
i det offentliga rummet, något som den modernistiska planeringen inte tog hänsyn till, enligt Gehl
(Gehl & Svarre, 2013, s.3). Hans metoder och teorier för hur planerare och arkitekter bör utforma
offentliga rum för att främja människans aktivitet och trivsel är kända världen över än idag. Gehls tolv
kvalitetskriterier innefattar tolv stycken punkter som bör uppfyllas vid skapandet av ett offentligt rum
som människor ska dras till och vilja spendera sin tid på. De tolv kriterierna är indelade i tre stycken
huvudrubriker skydd, komfort och njutning (Gehl, 2010, s.239).
Den första kategorin, skydd, kan ses som den mest avgörande faktorn om människor kommer vara
villiga att vistas på en plats eller inte. Denna kategorin innefattar skydd mot trafik och olyckor, skydd
mot våld och kriminalitet samt skydd mot väder, vind, buller och föroreningar (Gehl, 2010, s.238). I
sitt arbete utgår Gehl mycket från den mänskliga dimensionen när det kommer till trafiklösningar. Han
anser inte att fotgängare bör blandas tillsammans med andra trafikslag i så kallad “shared space” utan
att de ska ha företräde och bör prioriteras före övrig trafik. Fotgängare är mer sårbara än fordon och
deras upplevda trygghet i detta fallet är viktigast enligt Gehl (Gehl, 2010, s.93-94). Ett offentligt rum
upplevs även tryggare vid större människonärvaro på platsen i och med att fler övervakande ögon är
samlade och kan agera vid eventuellt inträffande av våld eller brott, som både Jacobs och Listerborn
håller med om. Överlappande funktioner och aktiviteter i tid och rum, varierande funktioner eller
service i bottenplan på byggnader samt belysning som bidrar till god överskådlighet är även faktorer
som bidrar till mer omfattande människorörelse i ett offentligt rum (Gehl, 2010, s.98-101). Att det
finns skydd mot nederbörd, vind, buller, föroreningar och så vidare är även viktigt för människotrivsel
och framförallt säkerhet i ett offentligt rum och värderas således högt. Själva skyddet kan även bidra
till den estetiska biten i ett offentligt rum eftersom det kan bland annat handla om trädplanteringar,
markiser, glasväggar etcetera som kan hjälpa till att försköna och identifiera rummet.
Det andra kategorin och andra steget vid utformningen av ett offentligt rum innebär komfort. Oavsett
vad människor gör på en offentlig plats ska det kännas komfortabelt för dem att göra det. I sina teorier
tar Gehl upp begreppen att gå, sitta, stå, prata, höra och se som utgör grunden för mänsklig
interaktion och aktivitet. Dessa aspekter är således viktiga att tänka på och utgå ifrån vid planeringen
och gestaltningen av ett offentligt rum (Gehl, 2006, s.131). Genom att anpassa och utforma staden
efter fotgängare och cyklister istället för bilister bidrar detta till en hållbarare stad både ur den miljö-,
hälso- och sociala aspekten (Gehl, 2010, s.29), som Listerborn även tar upp. För att människor ska
välja att gå istället för att köra måste underlaget vara jämn och bekväm. Är markbeläggningen ojämn
på grund av dålig skötsel eller att den består av kullersten eller sand exkluderas även personer med
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rörelsehinder från platsen, därför är det extra viktigt att variera markunderlaget så att platsen blir lätt
tillgänglig för alla. Allt för monoton miljö gör också att sträckorna upplevs som längre än vad de
egentligen är och det kan vara den orsakande anledningen till varför vissa använder sig av bilen istället
för att promenera. Att stanna och stå är ännu en vanlig aktivitet som människor utför naturligt. Det kan
handla om att stå en kort stund för att titta sig för innan man ska gå över ett övergångsställe, orientera
sig eller titta på något som har fått ens uppmärksamhet. De korta stoppen kan ske vart som helst
förutom där de kan störa de omgivande aktiviteterna, exempelvis mitt i en trafikerad väg (Gehl, 2006,
s.147). De längre stoppen, å andra sidan, sker i syfte med att exempelvis iaktta omgivningen eller
vänta på någon. För att stanna en en längre stund är den fysiska miljön av mycket större betydelse än
vid ett kortare stopp. Människan söker sig till kanten av det offentliga rummet, intill någon slags
element som ger människan skydd bakom ryggen. Detta på grund av att människan vill ha större
överblick om den omgivande miljön och vara säker att det inte är någonting som händer bakom ryggen
på en. För att stå en längre stund, likt aktiviteten “att sitta”, är den fysiska miljön av mycket större
betydelse än vid ett kortare stopp. Desto mer unikt ett offentligt rum är med många, varierande
element bidrar det till ett längre vistelse i rummet (Gehl, 2010. s.75). En bra sittplats utgörs också med
skydd i ryggen och spännande utsikt att titta på, därför är det av fördel att placera ut bänkar i
utkanterna av det offentliga rummet då de kommer användas i större utsträckning än om de istället
hade placerats i mitten av rummet. I och med “att sitta” innebär en längre vistelse på platsen är en
behaglig ljudnivå också en viktig aspekt att tänka på (Gehl, 2010. s.140-141). Människans uppfattning
om vad som händer i närmiljön sker i hastigheten 5km/h och på 100 meters avstånd kan människan
urskilja andra människor samt händelser (Gehl 2010, s.118, s.35). Det är viktigt att det finns fria
siktlinjer i det offentliga rummet och att dessa inte blir blockerade av andra element (Gehl, 2010,
s.148). Belysningens roll är också viktig i detta fallet, speciellt under mörkare timmar på dygnet och
under vinterhalvåret. Kontakten mellan människor blir då tydligare och säkrare (Gehl, 2010, s.149).
Som nämndes innan, är en variation av olika element viktigt i ett offentligt rum för att göra rummet
intressantare men också för att olika aktiviteter ska kunna skapas på platsen. Gehl menar att enklare
lösningar på element, som exempelvis fontäner, trappor, monument etcetera, är oftast mer övertygande
när det kommer till användningen av rummet. Att planera för flexibla ytor är positivt då människor
kommer vilja vistas ute mer och ta del av staden i större utsträckning året om. Miljön ska vara
inspirerande för människor både unga som äldre och om den är det resulterar det i en mer livlig stad
(Gehl, 2010, s.159).
Det tredje och sista kategorin handlar om njutning, vilket innebär att tillfredsställa människans olika
sinnen. Det offentliga rummet ska vara utformat så att det ska vara inbjudande både psykiskt som
fysiskt. I sina studier utgår Gehl från människokroppens dimensioner samt människans villkor
eftersom de offentliga miljöerna är skapade för människan och behöver således även utgå från
människan samt dess sinnen, skala och rörelse (Gehl, 2010, ss. 33-35). Grönska, vatten, ljus samt
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varierande arkitektur, färger, fasad- och markbelägg är några exempel på vad som kan bidra till en mer
tillfredsställande miljö både estetiskt som ur rekreationssynpunkten (Gehl, 2010, s.181). Den estetiska
och sista biten vid utformningen och gestaltningen av ett offentligt rum ska ses mer som omfattande
där alla de andra delarna som bidrar med trygghet, säkerhet och komfort är inkluderande (Gehl, 2010,
s.238).

Bild 2: Jan Gehls tolv kvalitetskriterier, egen illustraion.
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5. Studerade miljonprogramsområden
I det här kapitlet beskrivs övergripande de tre utvalda miljonprogramsområden, Rosengård i Malmö,
Bredäng i Stockholm samt Kungsmarken i Karlskrona. Beskrivningen innefattar en kort historisk
bakgrund, områdenas utformning, områdenas brister och fördelar samt vilka intressanta projekt som
har utförts på respektive område med syftet att minska segregationen samt den upplevda otryggheten
på platsen. I och med att en mer utförlig platsinventering har utförts på Kungsmarken, som är
fokusområdet i detta kandidatarbetet, beskrivs områdets utformning mer detaljerat i nästkommande
kapitel. På slutet av detta kapitlet jämför även de tre bostadsområdena med varandra och likheter samt
skillnader förtydligas.

Rosengård, Malmö
Under 1950-talet började exploateringen av Rosengård med syftet att uppföra 8700 nya, moderna
lägenheter för cirka 25000 invånare samt ett verksamhetsområde som möjliggör för cirka 2000
arbetsplatser (Tykesson, 2002, s.121). Rosengård utgör en stor stadsdel i centrala Malmö där tio
mindre stadsdelsområden ingår. Oberoende av sitt centrala läge ses stadsdelen som en förort på grund
av områdets liknande struktur som miljonprogramsförorterna i Göteborg och Stockholm består av.
Rosengård består själv till största delen av ett miljonprogramskaraktär på grund av dess storskalighet
när det kommer till byggnader, ytorna mellan husen samt med bilen i fokus som den rationella
planeringen fört med sig. De prefabricerade betongblocken som direkt kunde monteras på plats bidrog
till det billiga och tidseffektiva byggandet (Tykesson, 2002, s.10). På grund av upprepade
betongfasader med ny designtyp blev det nya bostadsområdet segregerat från Malmös innerstad och
intilliggande bostadsområden som å andra sidan bestod av mindre och varierande skala samt
användning. Rosengård, likt dom andra miljonprogramsområden, beskrivs än idag som ett
“problemområde” med stor social oro. Kriminalitet, gängbrott, bilbränder och skottlossningar är det
främsta som många förknippar med Rosengård, både i Malmö som i hela Sverige. Den problematiska
stadsdelen är den stora anledningen till det dåliga ryktet som Malmö har fått även internationellt.
För att minska på de olika problemen som finns inom stadsdelen jobbar Malmö stad ständigt med
olika projekt för att åstadkomma detta. Att förtäta området och integrera det med resten av staden för
att minska på segregationen samt jämställdhets- och trygghetsfrågor är vad som prioriteras. De två
projekten som har uppmärksammats för sin positiva påverkan på området är byggnationen av den nya
tågstationen i Rosengård samt “Rosens röda matta”. Rosengård station som invigdes i början på
december 2018 har bidragit till att stadsdelen har utvidgats samt att det har skett en sammanlänkning
mellan stadsdelen och övriga Malmö där malmöbor har kunnat komma varandra närmare. Ytterligare
tanke med den ökade rörelsen till och från Rosengård har även inneburit ökningen av
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trygghetsaspekten på området och locka fler personer för att vilja bo eller jobba där (Trafikverket,
2018).

Station Rosengård i syfte med att sammanlänka Malmös segregerade område med resten av staden.
Den gula kulören gör den annars grådominerande platsen mer levande.
Syftet med det andra projektet, “Rosens röda matta” var att skapa en nya aktivitetsyta där alla, gamla
som unga, män som kvinnor, kunde känna sig välkomna. Främsta fokuset var jämställdhet och
trygghet. Tidigare bestod platsen av en stor, grå och asfaltsdominerande parkeringsyta. Idag är platsen
totalt förändrad med varierande färger och aktiviteter som klättervägg, snurrbara bänkar, scen med
mikrofon och högtalarsystem som ger möjlighet till att spela musik genom telefonuppkoppling. Första
tanken var att omvandla platsen till en bollplan eller liknande sportanläggning. Men eftersom platsen
ska involvera alla och inte främst killar som mest lockas av sportaktiviteter blev platsens främsta fokus
på dans, musik och kultur. Idag utgör Rosens röda matta en populär samlingsplats i ena änden av
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Rosengårdsstråket som är ännu ett projekt som Malmö stad har arbetat med sedan 2010. Projektet har
gått ut på att främja gång- och cykeltrafiken och skapa ett attraktivt stråk med snabb förflyttning
mellan Möllevångstorget och Rosengård (Malmö stad, u.å).
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Rosens röda matta med dess aktiviteter presenterad från olika vinklar. Även denna platsen bryts av en
stark kulör för att bryta den annars gråa miljön.

Bredäng, Stockholm
Fram till slutet av 1950-talet bestod det stora området söder om Stockholms innerstad av landsbygd.
År 1961 var året då Stockholms stad förvärvade området och exploateringen av bland annat Bredäng
påbörjades. Året därpå blev Bredäng en egen stadsdel som än idag gränsar till stadsdelarna
Mälarhöjden och Sätra, samt till kommundelarna Segeltorp och Fågelön. År 1963 påbörjade
inflyttningen av de nya bredängborna och två år senare tillkom den nya tunnelbanesträckan som
stadsdelen byggdes utefter. Samma år invigdes centrumanläggningen där all service i form av butiker,
varuhus, skola, bibliotek, kyrka, frisör, postkontor, banker, med flera, samlades. Syftet var att
centrumet skulle vara den största mötesplatsen för bredängborna vilket stämmer även idag för de 11
000 invånare (Aronsson, 1962, s.15).
Idén om hus i park utgör Bredängs utemiljö med höga byggnader glest utplacerade på de massiva
gräsplättar. Stora parkeringsplatser tillhörande höghusen finns på ena sidan av byggnaderna och
innergårdarna på andra sidan. På grund av sin storskalighet upplevs det fysiska rummet som ödsligt
och otryggt eftersom åskådligheten blir begränsad. Förutom skivhusen är Bredängs
bebyggelsetypologi varierad med både kedjehus, lamellhus och småhus. Skalan inom området växer
successivt med lågt i centrum och högre desto längre ut i periferin bebyggelsen befinner sig.
Mångfaldet på de olika hustyperna har gjort att människor med olika etnicitet har kunnat bosätta sig i
Bredäng vilket är en positiv faktor. Dock på grund av den strikta uppdelningen med höga skivhus i ett
område samt låga småhus i annat område gör att variationen ändå kvarstår som bristande eftersom
specifika folkgrupper har bosatt sig i de specifika bostadstyperna. Skivhus- samt lamellhusområden är
båda asfaltsdominerande och gråa till färgen som förstärker mängden av den hårdgjord yta. Samma
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brister gäller även Bredäng centrum där inget samspel mellan konst och arkitektur finns vilket gör att
det centrala området inte är estetiskt tilltalande. Tunnelbanan som sträcker sig ovanför centrumet
tillsammans med huskropparna och de stora betongtrapporna utgör områdets tak och väggar som gör
att platsen är väldigt mörk då den får mycket skugga. På grund av byggnadernas placering saknar
centrumet känslan av definitivt rum då centrumytan utgörs endast av en gånggata som används för att
ta sig till och från centrumet eller för att nyttja service som området erbjuder. Med andra ord är
mötesplatserna bristfälliga och det fysiska rummet bidrar inte till viljan att stanna upp och spendera sin
tid inom detta området.
Projekten som pågår just nu i Bredäng handlar framförallt om förtätning i och med att markytan inte
används till sin fulla potential. Det planeras för nya bostäder i både utkanten av stadsdelen och mellan
den befintliga bebyggelsen i grönstråken. I och med att de gröna ytorna fortfarande prioriteras högt i
denna stadsdel jobbar Stockholm stad med frågan om hur förankringen med den nya bebyggelsen och
nya, mer definierade grönområden ska ske. Problematiken i centrum planeras också att förändras med
cirka 800 nya bostäder med verksamheter i bottenplan samt mer upprustade offentliga platser och stråk
för att göra området mer levande och tryggare. Den nuvarande genomfartsleden planeras att
omvandlas till en boulevard samt kopplingen mellan Mälarhöjden och Bredäng planeras att förstärkas
(Stockholm stad, 2019).

Kungsmarken, Karlskrona
Kungsmarken byggdes under åren 1967-1973 med det första huset, A-huset, färdigt år 1968. Curt
Strehlenert är skaparen av de unika, slingrade husen. Den geografiska platsen på drygt 3
kvadratkilometer stora yta valdes ut på grund av de goda kommunikationsmöjligheterna som platsen
ansågs innefatta på den tiden (Nylander, 2015, s.173). I och med att i samband med modernismens och
funktionalismens intrång var fordonet i fokus och denna fråga av stor betydelse, minst sagt att
tågtrafiken även var i nära anslutning till området. De positiva tankarna om att göra Kungsmarken till
Karlskronas framsida resulterade dock i en motsatt verklighet. Idag är Kungsmarken ett segregerat
område från resten av Karlskrona med låg status, gråa miljöer och hög kriminalitet.
I samband med miljonprogrammet bidrog Kungsmarken med 1700 hyreslägenheter där 40 utav dom är
studentlägenheter, 60 stycken är äldreboende och ett hundratal tillhör flyktingförläggningen
(Nylander, 2015, s.173). Det är främst flyktingförläggningen som är den bidragande faktorn till det
mångkulturella människogruppen som Kungsmarken idag består av eftersom i och med att det finns
många lediga lägenheter i området placerar socialförvaltningen personer med sociala problem just
inom detta bostadsområdet. Detta bidrar till en ond cirkel både för Kungsmarken och kommunen
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eftersom de rådande problemen som uppstår inom området och gentemot övriga Karlskrona får
segregationen att växa.
I och med att frågan angående upplevd otrygghet har uppmärksammats i Kungsmarken på grund av
det dåliga ryktet som området har haft sedan länge, har undersökning angående detta utförts och
sammanfattats i en slutrapport Områdes BRÅ Mellanstaden. I samband med undersökningen har en
trygghetsvandring på området anordnats år 2007 och sedan dess uppföljts varje år. Syftet med
vandringen var att ta reda på vilka sträckor inom området upplevdes som trygga respektive otrygga.
Det som framfördes under vandringen var bland annat brist på aktivitetsplatser för ungdomar,
bristfällig belysning samt den täta vegetationen som på många ställen skymde sikten och tog över
vissa offentliga platser som exempelvis Kungsmarkstrappan i norr, gångvägen till Sunnadalsskolan i
sydväst samt runt parkeringsplatserna på framsidan av husen. Efter trygghetsvandringen åtgärdades
dessa problem (Områdes BRÅ Mellanstaden, 2008, s.5-6). Som följd av BRÅ-rapport har ännu ett
projekt anordnades, Grannsamverkan i Kungsmarken. Syftet i detta projektet var återigen att stärka
den upplevda tryggheten på området men även hitta sätt att engagera de boende mer till att yttra sig
angående sitt bostadsområde. Det centrala ämnet i detta projektet har varit grannsamverkan samt
trapphusträffar som gick ut på att frivilliga boende har deltagit i samråd där de blev informerade om
hur viktigt det är ur trygghetsaspekten att veta vilka som är ens grannar och att våga nå ut till personer
som man inte känner igen i sitt trapphus eller i närområdet. Desto fler personer som är bevakande och
observanta inom sitt bostadsområde, desto bättre utifrån trygghetsaspekten på platsen. Under ett flertal
samrådsträffar har det bland annat diskuterats och framförts förslag av de boende om hur
Kungsmarken generellt hade kunnat förbättras i denna fråga (Grannsamverkan i Kungsmarken, 2010,
s.9-10). Träffarna har följaktligen följts upp av workshops där de intresserade kunde jobba vidare med
det som har tagits upp under trapphusträffarna och som resultat har natt- samt trygghetsvandringar
anordnats (Grannsamverkan i Kungsmarken, 2010, s.11-12). Resultatet av projektet visade att den
sociala kontrollen blev betydligt bättre, de boende har börjat engagerat sig mer i sin närmiljö både när
der gäller gårdarna som trapphusen och det är enklare för dom att urskilja en främling eller någonting
som inte stämmer (Grannsamverkan i Kungsmarken, 2010, s.17).
På grund av bristen på aktivitetslokaler för ungdomar i Mellanstaden, som innefattar Kungsmarken,
Gullberna och Mariedal, har en gammal industrilokal omvandlats till en nya mötesplats för unga, den
så kallade Panncentralen. Panncentralen är i ständig utveckling som just nu håller på att renovera sina
lokaler och har som mål att inom en snar framtid bli Karlskronas nya folkets hus med café, studierum,
musikstudio, blackbox, verkstad, kontor samt en park för utomhusaktiviteter (Panncentralen Mellanstadens Folkets Hus & Park, u.å). Med tanken på att frågan angående fler aktiviteter för barn
och ungdomar har funnits sen länge anses denna lösning vara mycket positiv både för Mellanstaden
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men även för kommunen då förhoppningsvis fler ungdomar från andra delar av staden kommer vilja
delta i de evenemang som kommer ordnas där.

Panncentralen, en ny mötesplats i Kungsmarken.

Likheter och skillnader mellan de tre bostadsområdena
De beskrivna bostadsområden har många likheter men oavsett om de alla tre ingår i miljonprogrammet
så finns det även skillnader mellan dom. Storskaligheten inom den fysiska miljön, det vill säga den
storskaliga bebyggelsen, parkeringsytorna, öppna, gröna fälten, samt den höga och täta vegetationen,
är den gemensamma faktor hos de tre bostadsområden. Storskaligheten är även den bidragande faktorn
till att individen känns som väldigt liten gentemot den fysiska utformningen samt att i och med de
stora elementen inom området bidrar det till mycket skugga under lång tid under dagen. Elementen
utgör även det öppna rummets väggar vilket tillsammans med de mörka platserna förstärker individens
känsla av upplevda otrygghet samt instängdhet. De öppna fälten och parkeringsplatserna, som även
dom är massiva i sin storlek, är likaså en bidragande faktor till otrygghet med även ödslighet där
individen får svårigheter till att orientera sig och urskilja föremål längre fram.
En annan likhet mellan de tre bostadsområden är att samtliga har dålig anknytning till den resterande
staden vilket kommunerna ständigt jobbar med för att förbättra. Målet är att få större rörelse inom
staden och att stadens externa invånare ska känna sig välkomna till de mer segregerade
miljonprogramsområdena. Förbindelsen via kollektivtrafik är vad kommunerna satsar mest på i denna
frågan, såsom i Rosengård med den nyuppförda tågstationen och gång- och cykelstråket som sträcker
sig från Rosens röda matta till Möllevångstorget och som i Bredäng med en bättre förbindelse mot
Mälarhöjden. I Kungsmarkens fall är det svårare att förbättra förbindelsen i och med den topologiska
skillnaden mellan Kungsmarken och de omkringliggande bostadsområdena. Till skillnad från
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Rosengård och Bredäng finns det inga tunnlar eller broar inom Kungsmarken som annars är de
karaktäristiska dragen i den funktionalistiska planeringen samt SCAFT-normen med avsikt att mjuka
och hårda trafikanter inte ska korsa varandras vägar. Det som skiljer områderna åt är även att
Kungsmarkens centrum inte ligger centralt i stadsdelen utan befinner sig istället nedanför själva
höjden, avskilt från bostadsområdet. Detta kan både vara positivt och negativt eftersom såsom det är
idag utgör centrumet en slags entré till resterande Kungsmarken och på detta sättet även möjliggör för
externa personer att gynna centrumet och möjligtvis skapar nyfikenhet för att de ska ta sig vidare mot
bostadsområdet. Den negativa aspekten kan handla om att centrumet inte ses som en del av
Kungsmarken på grund av dess lokalisering nedanför höjden, en bit ifrån bostadsområdet. En annan
likhet, framför allt som Bredäng och Kungsmarken har gemensamt, är bristfälliga samling- och
mötesplatser eller definierade rum. Den stora mängden av betong och gråa miljöer skapar icke
tilltalande miljöer för människan vilket gör att människan endast passerar förbi sådana platser utan
någon avsikt att vilja stanna eller vistas en längre tid på platsen. I Rosengård har det funnits större
engagemang i denna frågan och som nämndes ovan har flera olika projekt, bland annat Rosens röda
matta, bidragit med positiv inverkan på området. I Kungsmarken, där den gamla panncentralen har
omgjorts till en samlingslokal för ungdomar, finns det väggar utanför byggnaden avsedda för graffiti
vilket utgör en positiv aktivitet för ungdomar för att utöva sin kreativitet men även med tanken på att
minimera klotter på andra husens fasader. I samtliga bostadsområden försöker kommunerna involvera
de boende i projekten som planerats för att låta dom påverka hur deras utemiljöer bör utformas och så
att deras behov ska tillgodoses. Detta anses vara en positiv lösning eftersom att planerare och politiker
är externa personer till den planerade platsen och de besitter inte samma kunskap och information om
platsen som de boende gör.
När det kommer till kriminaliteten och de sociala problemen så oavsett om det fortfarande ofta sker
negativa incidenter i Rosengård har utvecklingskurvan fått en positiv vändning gentemot hur det har
varit innan. I Malmö stad finns det även snarlika stadsdelar där liknande incidenter äger rum minst lika
ofta som i Rosengård. I Kungsmarken har inga större skillnader uppmärksammats under de senaste
åren och området utgör fortfarande det “farligaste” och därmed otryggaste stadsdelen inom
Karlskrona. I Bredängs fall har inte området uppmärksammats som ett utav Stockholms farligaste
områden utan där finns det andra stadsdelar som anses vara farligare.
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6. Platsanalys i Kungsmarken
Platsinventeringen i Kungsmarken utfördes 7 april 2019. Det som observerades under inventeringen
var främst den fysiska miljön som Kungsmarken består av, det vill säga topografi, grönstruktur,
gatustruktur, bebyggelse, belysning, framträdande samlingsplatser samt hur människan rör sig och
använder det offentliga rummet. Informationen under inventeringen har samlats in i form av text och
fotografier. Teorin socio-spatiala perspektivet som handlar om förhållandet mellan det byggda miljön
gentemot människan har därför varit betydande i platsinventeringen.
I detta kapitlet tas även upp egna erfarenheter i en viss omfattning som jag som forskare upplevde och
funderade över under platsbesöket. Utifrån informationen från litteraturen som togs upp under
kunskapsöversikten har det även varit möjligt att utföra en analys över Kungsmarken.

Topografi
Kungsmarken befinner sig på en höjd av 125-135 meter över havet vilket gör att området är naturligt
separerat och segregerat från omgivande stadsdelar. Terrängen är så pass kuperad att tillgängligheten
är begränsad och många delar i den fysiska miljön är nästan helt otillgängliga för människorna. På
grund av det ses de skarpa topografiska skillnaderna som barriärer dessutom att effekten förstärks
ytterligare av staket som omsluter slutningarna på området.
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Kungsmarkens som befinner sig på en höjd gör att området är naturligt segregerat från resten av
staden.

Grönstruktur och samlingsplatser
Kungsmarken består av mycket grönska, mestadels av orörd natur och skogsparti som omsluter
området. Den täta vegetationen finns även på insidan av gårdarna och speglar samma karaktär som den
omslutande vegetationen. Den täta och höga grönskan samspelar väl med den storskaliga bebyggelsen,
möjligtvis att den förstärker storskaligheten ytterligare och får människan att känna sig väldigt liten.
Grönskan skapar även en del barriärer inom området just på grund av sin form och bidrar till mycket
skugga som gör att många platser inom området är mörka under en långt tid under dygnet. Gehl som
var emot det modernistiska byggandet menade att husens samt offentliga rummens skala inte
samspelade väl med människodimensionen och sådana, instängda miljöer som observerades under
inventeringen är exempel på att individen glömdes bort vid utformningen av dessa miljöer eftersom
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trånga och mörka utrymmen inte är tilltalande för människor att vistat på samt förstärker
otrygghetskänslan (Gehl & Svarre, 2013, s.3).

Kungsmarkens täta skogsparti.
På framsidan av huskropparna finns det tre, cirkulära garage som nyttjar områdets topografi väl.
Garagen är omslutna av parkeringsplatser på markplan och på deras tak finns det gräsplättar som inte
kommer till någon användning i och med den lustiga placeringen, omkringliggande miljön samt att
dom är omslutna av en mur som gör det svårt att ta sig dit.
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Gräsplättar som inte kommer till någon användning anses också som odefinierade platser.
På baksidan av husen finns innergårdar som skiljer sig en aning från varandra. Gårdarna som tillhör Aoch B-huset, till skillnad från gårdarna i anknytning till C-huset, såg mer moderna ut med tanken på de
mer moderna lekplatserna och utrustningen. Dessa gårdar var mer öppna och inte lika tätt bevuxna
som C-husets gårdar där naturen har tagit över större delar av gårdarna. Lekplatserna vid C-huset var
mestadels gjorda av trä som material och såg mer slitna samt nedklottrade. Den höga vegetationen
intill höghuset, som nämndes ovan, skapade även mycket skugga på gårdarna och lekplatserna samt att
de upplevdes som mer otrygga än de som tillhör A- och B-huset. Detta kunde varit anledningen till att
gårdarna som tillhör A- och B-huset var fulla av liv med människor i blandade åldrar som grillade,
lekte på lekplatserna, cyklade, promenerade och spelade fotboll. Ljudnivån var hög och det framgick
tydligt att människorna som befann sig på gårdarna bodde även på området i och med att många som
befann sig på balkongerna vid tillfället hade direkt kontakt med dem som befann sig nedanför. De
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personer som vistades på platsen under observationen hade annan etnisk bakgrund än svensk och
tydlig gemenskap mellan personerna framgick.

Den omtyckta lekplatsen på B-husets innergård.

Lekplats mellan B- och C-huset.
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Offentliga rum i anslutning till C-huset där mer vandalism var synlig och ingen människonärvaro
överhuvudtaget.
Ännu en populär samlingsplats som användes av många lekande barn och ungdomar var en
konstgräsplan och basketplan som ligger centralt mellan B- och C-husets gårdar. Andra tillhörande
element som bord och bänkar var slumpmässigt utplacerade och även dom såg nedslitna ut.
Cykelställen likaså, det fanns både nya och äldre vid husens entréer då de äldre inte kunde nyttjas alls
på grund av att de var böjda. Överlag var det mycket nedskräpning inom området, både i det mer
vildvuxna naturen men även på innergårdarna.
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Nedslitna och slumpmässigt utplacerade utemöbler i odefinierade rum.

Icke användbara cykelställ.
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Mycket nedskräpning i bostadsområdet var synligt.
I den andra kategorin av Gehls tolv kvalitetskriterier tar författaren upp hur viktigt det är vid
utformning av ett offentligt rum att människorna på platsen ska kunna ha möjligheten och friheten till
att sitta, gå, stå, prata, höra, se och ha möjlighet till aktivitet (Gehl, 2006, s.131). Boende i
Kungsmarken har ett antal gårdar de kan välja bland och spendera sin tid på. Oavsett om alla gårdar
hade sina brister med skötseln och slitage framgick det ändå tydligt att gårdarna tillhörande
byggnaderna A och B var dom mest omtyckta. Överblickbarheten var bättre där, det fanns mer plats
till aktiviteter samt de mer moderna lekplatserna och en aning bättre sittplatserna bidrog till mer
aktiviteter och rekreationsplatser som lockade fler människor att komma ut och använda dom. Det
fanns även fler stigar med bättre dagsljus jämfört med dom vid C-huset. Alla de olika aspekterna
gjorde att människonärvaron var större och bidrog till större upplevd trygghet. I och med att gårdarna
är omslutna av de stora huskropparna har externa personer svårigheter att ta sig in till gårdarna och
använda dom vilket resulterar i att endast de boende som till största delen är utlänningar gynnar
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gårdarna. Enligt Listerborn framstår detta som någonting negativt i och med att det är en viktig aspekt
att planera offentliga rum så att de kan bidra till mötesplatser där olika samhällsgrupper att integrera
(Listerborn, 2000, s.13, 18, 52).
I och med att det var mer liv på gårdarna tillhörande husen A och B framstod dom även för mig, som
observatör, som mer intressanta att iaktta och där spenderade jag även mer tid. Gårdarna tillhörande Chuset ville jag snabbt ta mig igenom då jag, även under dagtid, upplevde en otrygghetskänsla just på
grund av de mörka gårdarnas utformning och att många av fönstren och balkongerna i C-huset var
fördragna med gardiner och andra material. Jacobs skriver nästan genomgående i sitt arbete hur viktigt
det är med ögon på gatan men även på andra offentliga platser (Jacobs, 2005, s.79-80). Med tanken på
att det var nedrullat nästan längst hela den långa fasaden som jag tog mig förbi fick jag en känsla om
att ingen hade ingripit om någonting hade hänt.
Genom naturområden har det även observerats många upptrampade stigar som kan tyda på att
tillgängligheten till området inte är tillräcklig. De flesta spontana stigarna finns i Kungsmarkens västra
och södra riktning där grundskoleområdet är beläget och det kan röra sig om att det framförallt är
skolans elever som står för stigarnas uppkomst på grund av bristen av andra vägar att ta sig till och
från skolan.

Finns många upptrampade stigar på området.
I och med att platsinventeringen skedde under en söndagseftermiddag med soligt väder var det nästan
självklart att större folkmassor skulle befinna sig på innergårdarna än på framsidan av huset med
tanken på att under arbetsdagarna är det fler människor som tar sig från sin bostad till jobb, skola eller
andra ärende. I Kungsmarkens centrum var det knappt några bilar parkerade i och med att alla
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verksamheter inom området hade stängt. Under veckans arbetsdagar brukar parkeringen å andra sidan
vara upptagen ungefär till hälften.

Gatustruktur och belysning
Kungsmarkens gatustruktur är starkt präglat av funktionalismens och modernismens karaktärsdrag
med en matargata, Kungsmarksvägen, som omsluter områdets norra och östra sidan och avslutas med
en vändplats i anslutning till sista byggnaden, C-huset. Syftet med den så kallade matargatan var att
omringa bostadsområdet och göra det helt bilfritt med säkerhet i åtanken speciellt för barnen som
kunde leka i en bilfri miljö. I Kungsmarken finns det fyra stora parkeringar i ansluting till
bostadsområdet samt en parkering i anslutning till centrumet. Tre utav parkeringsytorna som tillhör
bostadshusen har en cirkulär form medan den fjärde är mer oval för att väl passa in med huskropparnas
utformning. Som nämndes ovan, har de cirkulära parkeringarna garage under sig medan den ovala
parkeringen har garage på markplan som bildar en mur längst med matargatan och den tillhörande
trottoaren. Även de cirkulära garagen bildar en mur runt sig som skapar barriär för människan att ta sig
runt. Samtliga parkeringar är i ansluting till matargatan som tillsammans med de höga byggnaderna
utgör grå miljö med mycket hårdgjord yta. Matargatan är väldigt bred och upplevs som oändlig när
man promenerar längst med den vid sidan av de höga husen och stora parkeringsplatserna. Det
homogena miljön gör att matargatans trottoar främst används vid behov av att ta sig från plats A till B
och alltså inte vid frivilliga promenader på grund av dess utformning.
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Garage på markplan som utgör en mur längst med Kungsmarksvägen. Vägen upplevs som oändlig och
icke trivsam att promenera längst.

De cirkulära garagen som utgör barriärer i miljön.
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Trappgångar till garagen bidrar till otrygghet i och med att de utgör det perfekta gömstället.
Den generösa bredden på vägen gör det enkelt för bilisterna att överstiga den bestämda hastigheten på
40km/h dock i och med att problemet har uppmärksammats har vägen smalnats av vid ena änden så att
endast en bil åt gången kan passera. Sträckan från Kungsmarkens centrum fram till avsmalningen är
utrustad med en kombinerad gång- och cykelväg, däremot på andra sidan av farthindret upplöses detta
och där finns det endast trottoarer avsedda för fotgängare. För att ta sig upp till bostadsområdet finns
det två vägar som leder dit. Topografin utgör att bägge vägarna till området består av en lång och brant
backe som försvårar tillgängligheten främst för personer med rörelsehinder.

Farthinder i form av avsmalning av vägen. Platsen utgör även den tydliga entrén till Kungsmarken i
form av den nya konst belysningen.
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Kungsmarksvägen sedd från centrumets håll med den kombinerade gång- och cykelvägen.
Förutom det är vägarna och trottoarerna överlag väldigt slitna med bristande skyltning och
övergångsställen. Slitagen på marken i form av hål utgör också en fara för både personer med
rörelsehinder, synskada eller personer som leder en barnvagn.
För att få fler människor att använda sig av gatorna behöver staden utformas efter fotgängare och
cyklister, konstaterar samtliga författare. Underlaget på gatorna bör vara jämn och bekväm att förflytta
sig över samt miljön längst gatorna bör vara intressant att iaktta med varierande element för att
människorna ska vilja vistas en längre stund i rummet men även för att gatorna inte ska upplevas som
oerhört långa. Detta kommer bidra till den sociala aspekten i staden då fler människor kommer närvara
på gatorna. Dessutom desto fler människor det finns på stadens gator desto tryggare blir staden (Gehl
2010, s.29, Jacobs, 2005 s.52, Listerborn, 2000, s.13). I Kungsmarkens fall är miljön skapad efter
bilen och den ödsliga matargatan skapar ingen trivsam miljö för varken promenader eller cykling. Som
iakttogs under observationen var även markbeläggningen sliten på flera ställen.
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Slitage på vägarna som kan bidra med fara.
För att fler människor ska titta ut från sina fönster måste dem väckas av nyfikenhet av vad som sker
på gatan nedanför, alltså måste det hända någonting på trottoarerna (Jacobs, 2005, s.57). I och med att
huskropparna i Kungsmarken inte ligger i direkt anslutning till matargatan utan att de massiva
parkeringsytorna är belägna emellan, finns det inte så mycket intressant att iaktta för de boende
förutom en stor asfalterad plats dit människor går endast för att hämta sitt fordon och förflytta sig till
annan plats. I och med att gatan ligger på andra sidan parkeringen, en bit ifrån husen, är den helt
obevakad. Garagens murar skapar också en barriär mellan husen och gatan och enligt Jacobs anses en
sådan gata direkt som en otrygg plats (Jacobs, 2005, s.57). I dagsläget finns det ingen insyn till
garagen dessutom att belysningen på parkeringsytorna på markplan även är bristfällig och att ytorna
upplevs som ödsliga. Detta anses vara negativt ur trygghetssynpunkten enligt Boverket (Boverket,
2010, s.9).
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På baksidan av huskropparna, där innergårdarna finns, finns det många gångvägar som korsar varandra
kors och tvärs utan någon tydlig struktur. Som nämnts ovan, finns det många upptrampade stigar både
i utkanten av området som på innergårdarna. Vid dygnets mörka timmar är det svårt att urskilja vilka
är de prioriterade gångvägarna och vilka är de upptrampade eftersom belysningen på innergårdarna är
begränsad och det finns många platser som saknar belysning helt. Till skillnad från hur det ser ut på
Kungsmarksvägen där armaturer ger en större spridning av ljuset över gatan, är belysningen vid
husens framsida men även baksida mer begränsad och i mindre skala.

Belysning på husens framsida i form av armaturer som belyser Kungsmarksvägen.
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Sämre belysning på innergårdarnas sida med många mörka platser.
På innergårdarna förekommer det även massiva strålkastare med vitt ljus som kan ge en bländande
effekt. Denna typ av ljus gör att platsen som man befinner sig på blir väldigt ljus samtidigt som
partierna utanför det belysta området blir extra mörka. De stora kontrasterna gör att det blir extra svårt
för människoögat att urskilja om någon fara befinner sig inom de mörka partierna vilket förstärker den
upplevda otryggheten. Förutom det har det även observerats ljuskällor som är till för att bidra med mer
estetik på platsen samt ge en bättre uppfattning om omgivningens rumslighet. Ett exempel på detta är
en spotlight som från marknivån riktas upp mot ett träd på innergården. En liknande ljussättning har
även observerats mot en husfasad. Denna typen av belysning hade kunnat nyttjas på fler ställen inom
området för att både förstärka den estetiska faktorn men också för att få en sammanhängande bild av
vad denna typen av belysning egentligen är till för. Just nu, med tanken på de enstaka och enskilda
gestaltningslamporna anses inte belysningen inom området vara helt genomtänkt.
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Bländande ljus förekommer på ett antal platser.

Ett spotlight riktats upp mot ett träd har observerats på innergården.

Belysning på huskropparna skapar intressantare miljöer.
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Överlag, med det som iakttogs under platsinventeringen när det kommer till gatustrukturen samt
belysningen var både överblickbarhet, lättorienterbarhet, kontakt med omgivningen på platsen och
välskötta platser bristfälliga på båda sidorna av huskropparna (Boverket, 2010, s.9).
Människonärvaron var sämre på framsidan av husen än på baksidan av husen där alla aktiviteter fanns.

Bebyggelse och verksamheter
Kungsmarkens bebyggelse består av tre slingrande lamellhus som följer terrängens höjdkurvor. Totalt
består byggnaderna av sex våningar där de översta är indragna takvåningar med stora terrasser på var
sin sida. Lamellhus är benämnda från A till C med A-huset i östra delen av området, följt av B-huset
som är den mittersta byggnaden och C-huset som är belägen vid Kungsmarksvägens ände. A- och Bhuset upplevs som mer sammanlänkade med varandra då de går in mer i varandra och följer varandras
form mer än vad C-huset gör. Dessutom är de två första husen betydligt längre än det sista. Oavsett
vilket upplevs alla tre husen som gigantiska gentemot människan och under platsinventeringen när
man följde längst med husens fasader kunde man inte se husens ände som skapade en omslutande och
instängd känsla. Som nämnts ovan är det huskropparnas rundade form som är den primära
anledningen till parkeringarnas utformning och samma sak gäller de storskaliga, cirkulera innergårdar
som omsluts av huskropparna. Den utformningen på byggnaderna gör att ljudvolymen på gårdarna blir
relativt hög i och med väsendet från lekplatserna studsar mellan betongväggarna vilket förstärker
volymen och bildar eko. Byggnaders form, utseende samt skala gör det även svårt att orientera sig
inom området som skapar förvirring. Små detaljer som kan underlätta orienteringen en aning är två
stycken mosaik bilder placerade på A- och B-husets ena kortsida. Karlskronahem har även satt upp två
stycken orienteringstavlor över området med viktiga målpunkter, busshållplatser, gatunamn etcetera
för att underlätta orienteringen ytterligare.
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Huskropparnas slingrande form, bilder tagna från husens framsida.
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Huskropparnas slingrande form, bilder tagna från husens baksida.
På byggnadernas framsida, som vetter mot gatan, finns huvudentréer som döljer sig under arkaderna.
Arkaden bildar en smal tunnel mellan de tätt placerade pelare och husens vägg. Under dygnets mörka
timmar är arkaden belyst med en dämpad gul belysning i taket. I och med att byggnaderna ägs av olika
förvaltningar finns det en del synliga skillnader mellan samtliga byggnader. A- och B-huset, som ägs
av Karlskronahem, har exempelvis ljus beige fasader och utstickande entréer med tak och glasväggar
som skapar bättre kontakt med gatan.
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A- och B-husens entreér skapar mer dynamik i fasaderna.

Arkaden under dag och nattid.
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C-husets, som ägs av förvaltningen Victoria park, har istället stenplattor som fasad och entréer med
direkt ansluting till fasaden. Förutom det är det även markant skillnad på fasadernas yttre skötsel
dessutom att de två första byggnaderna har genom belysning och andra utstickande detaljer skapat mer
liv i fasaderna. A- och B-husens balkonger är sticker ut från fasaden och är placerade endast på husens
baksida, mot innergårdarna, som bidrar till mer liv och övervakning över den fysiska miljön. C-husens
balkonger finns både mot parkeringens och gårdens sida och liksom huvudentreérna smälter dom in i
byggnadens fasad vilket gör det svårare att urskilja dom. En del klotter har även observerats på
samtliga husfasader samt andra externa byggnader.

C-husets entréer från fram- och baksidan.
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En del klotter har observerats på husens fasader men även på externa byggnader.
För ett år sen har nya miljöhus anlagts i anslutning till A- och B-huset som tidigare har varit placerade
i bostadshusens entréplan intill tvättstugorna. C-huset har fortfarande den typen av miljörum. Att flytta
ut miljörummen till externa gemensamhetsanläggningar anses vara en positiv lösning mot de
problemen som miljörummen har orsakat tidigare. Tidigare när det inte har funnits någon insyn i
lokalerna missköttes avfallshanteringen och lukten samt fukten och krypen kunde spridas vidare till
bostadshuset. Nu kan de externa miljöhusen samspela bättre med omgivningen samt att det finns fler
övervakande ögon som ser vad som sker i huset genom glasdörren.

De nya miljöhusens utseende.
Det som pågår just nu är ett takbyte samt renovering av B-huset som påbörjades i mars i år och som
helhet beräknas bli färdigt till år 2025. Renoveringen kommer bidra med bättre bortledning av vatten,
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bättre energiförbrukning i och med bättre isolering i taket samt nya balkonger för den översta våningen
(Karlskrona kommun, u.å). I C-huset var en renovering av entréerna synlig.

Takbyte på B-huset.
I Kungsmarkens centrum finns ett antal verksamheter placerade runt en stor parkeringsplats.
Verksamheterna består av ett lekland, second hand butik, vårdcentral, restaurang, förskola,
Karlskronahem kontor samt en kyrka och en grundskola en bit utanför centrumet åt väster. Nordöst om
centrumet, i anslutning till Kungsmarksvägen, finns folkets hus och inom bostadshusen finns det
verksamheter som frisör, tandläkare, två servicebutiker, en förskola samt en kommunal verksamhet.
Förutom det, inom bostadsområdet, finns det en tredje förskola och ett moské.
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Kungsmarkens centrum består av en stor parkeringsplats samt ett få antal verksamheter.

Kungsmarkskyrkan i nära anslutning till Kungsmarkens centrum.

En utav Kungsmarkens fyra grundskolor.
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Jacobs, och de andra författarna, som talar för blandstad och mångfald menar att arkitekturen bör vara
varierad för att då blir den intressant att åskåda, den kommer bidra till lätt orienterbarhet samt skapadet
av unika platser och miljöer i staden. Dessutom är det viktigt med blandad användning av byggnader,
exempelvis med variation på bostäder och verksamheter eller service i samma byggnad, helst med
öppentider även under kvälls- och nattid (Jacobs, 2005, s.79-80). I Kungsmarken är inte detta fallet.
Det finns få verksamheter i bottenplan som stänger även relativt tidigt och inte bidrar till så mycket
människorörelse utanför huskropparna som de hade kunnat. Kungsmarkens centrum består också av
en stor parkeringsplats som i dagsläget används till hälften eller inte alls på helgerna och hade istället
kunnat omvandlas till en ny samlingsplats med varierande aktiviteter både för Kungsmarkens boende
men även för andra externa personer.

Privata och offentliga rum
Sfären som följer huskropparnas slingrande form uppfattades under observationen som de mest privata
eller halvprivata rummet. Detta på grund av att allmänheten hade kunnat befinna sig inom det området
men att det främst gynnas av husens boende. Överlag anses de resterande ytorna innanför
Kungsmarksvägen som halvoffentliga rum. Vem som helst, i större utsträckning än längst med
husfasaderna, kan använda sig utav området oavsett om det gäller att endast passera förbi eller stanna
på platsen en längre stund. Dock oavsett den stora skalan på gårdarna upplevde jag som observatör att
jag har varit iakttagen, att många de boende såg mig som främlingen på deras bostadsområde. Samma
känsla framkom dock inte på husens framsida på parkeringsplatserna som även dom tillhör bostäderna.
Enligt Jacobs är det vanligt att gränserna mellan privata och offentliga rum går in i varandra inom
förorter vilket bidrar till otryggheten inom dessa områden (Jacobs, 2005, s.57), vilket stämde in även
på Kungsmarken.
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7. Slutsats & diskussion
I det sista kapitlet ska den använda teorins betydelse under forskningens gång förklaras samt utifrån
den samlade kunskapen och informationen från litteraturen och fallstudien, ska en slutsats presenteras
genom anknytning till arbetets forskningsfrågor som är följande:
x

Vilka är de gemensamma faktorer som gör att miljonprogramsområden upplevs som
otrygga av många?

x

Vilka gemensamma faktorer har störst påverkan på den upplevda otryggheten i
Kungsmarken?

x

Vilka principer ur trygghetssynpunkt bör det arbetas efter i Kungsmarken och
liknande områden?

Teorins betydelse i detta kandidatarbete
Det socio-spatiala perspektivet har använts som arbetets teori och varit betydande eftersom att
Kungsmarken är ett segregerat område från resten av Karlskrona och segregationen och åtskillnaden är
ett “socio-spatialt” fenomen. Problematiken av förhållandet mellan det offentliga rummets fysiska
utformning och de sociala relationer som tar plats i rummet (Gottdiener, Hutchison & Ryan, 2014,
s.20) har varit den centrala frågan i denna forskningen och det är precis vad det socio-spatiala
perspektivet handlar om. Teorin talade för att den fysiska utformningen kan påverka den rumsliga
användningen gentemot människan men inte helt och hållet att styra den (Gottdiener, Hutchison &
Ryan, 2014, s.19). Med andra ord, den upplevda otryggheten som upplevs i staden går alltså till viss
mån att förändra med fysiska åtgärder inom den byggda miljön. Eftersom kriminaliteten är en av de
orsakande anledningarna till upplevd otrygghet i staden, och som framförallt förknippas med
bostadsområden som råder av sociala problem, som exempelvis Kungsmarken, är det även möjligt att
genom den fysiska utformningen skapa platser som ska försvåra uppståndet av kriminaliteten och på
så sätt minska den upplevda otryggheten.
Teorin framförde även att det finns två olika samband mellan människan och den byggda miljön, den
första med den fysiska utformningen som den avgörande faktor till hur och av vem utemiljön främst
ska användas och den andra handlar om att människan å andra sidan har makten att bestämma över
den fysiska miljöns användning. I Kungsmarkens fall, som råder av den funktionalistiska planeringen,
var det övertygande att den fysiska miljön var den avgörande faktorn om vilka aktiviteter som utfördes
i vilka offentliga rum. Det fanns dock även tecken på de mer övergivna platserna, exempelvis de
mindre populära lekplatserna, där människan ändrade platsens användning. Med tanken på mycket
nedskräpning av ölburkar på de mer övergivna lekplatserna samt klotter i form av graffiti var det ett
tecken på att alkoholister och ungdomar tog över de offentliga rummen som främst var planerade för
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små barn. De upptrampade stigarna var även ett tecken på att människorna valde själva vilken väg
dom skulle föredra att använda.

De gemensamma faktorerna för upplevd otrygghet inom
miljonprogramsområden
I och med att miljonprogramsområden över hela landet är byggda under samma epok bär dom i stort
sett på många likheter både när det gäller bebyggelsens utformning, offentliga rummens utseende,
vilka människogrupper som bor där samt vad som bidrar till den upplevda otryggheten inom dessa
områden. För att undersöka närmare likheterna men även skillnaderna som kan finnas mellan
miljonprogramsområden har tre stycken av dessa jämförts med varandra, Rosengård i Malmö,
Bredäng i Stockholm och Kungsmarken i Karlskrona.
Den första, mest centrala gemensamma faktorn hos miljonprogramsområden som bidrar till otrygghet
är storskaligheten inom den fysiska miljön, det vill säga den storskaliga bebyggelsen,
parkeringsytorna, öppna, gröna fälten, samt den höga och täta vegetationen. Storskaligheten är även
den bidragande faktorn till att individen känns som väldigt liten gentemot den fysiska utformningen
samt att i och med de stora elementen inom området bidrar det till mycket skugga under lång tid under
dagen, som utgör den andra gemensamma faktorn, mörka platser. De stora elementen utgör även
massiva väggar svåra att ta sig runt omslutade det offentliga rummet. Tillsammans med bildningen av
mörka platserna förstärker det individens känsla av upplevd otryggheten samt instängdhet. De öppna
fälten och parkeringsplatserna, som även dom är massiva i sin storlek, är likaså en bidragande faktor
till upplevd otrygghet eftersom dessa miljöer kan upplevas som ödsliga platser, som är den tredje
gemensamma faktorn. De breda, och långa gatorna som kom i samband med SCAFT-normen som
löper längst med det homogent utformade byggnader bildar tillsammans ett homogent och tråkigt
område att åskåda oavsett om man färdas med bil, cykel eller promenerar. Denna typen av gator
upplevs även som ödsliga och tiden som det tar att förflytta sig genom ett sådant område uppfattas
som längre än genom ett område med variation av olika slag. De ödsliga platserna gör även att
individen får svårigheter till att orientera sig och urskilja föremål längre fram. Den fjärde
gemensamma faktor, som även den är ganska central, handlar om anknytningen till den resterande
staden. I och med att miljonprogramsområde är segregerade från andra stadsdelar utifrån ett antal olika
aspekter, byggs det upp en “vi och dom” mentalitet för både de boende inom området och de
utomstående personerna vilket gör att bägge sidorna inte känner sig välkomna att inträda respektive
stadsdel. För de externa personerna kan det upplevas otryggt att inträda ett segregerat område som
består av samma grupp av människor då det inte blir möjligt att kunna smälta samman med de andra
mer integrerade främlingarna i rummet och känna tryggheten genom anonymitet. Istället blir risken
stor att man blir utpekad som den enda främlingen i rummet. Den fjärde gemensamma faktorn handlar
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om icke tilltalande miljöer. Miljonprogramsområden består av mycket hårdbelagda, gråa ytor med
tanken på de stora parkeringsplatserna, breda gatorna med fordonstrafik, centrumen, höghusen
etcetera. Dessa miljöer gör att människan endast passerar förbi sådana platser utan någon avsikt att
vilja stanna eller vistas en längre tid på platsen. Detta gör att de gråa miljöerna kvarstår tomma och om
man var tvungen att befinna sig på en sådan ödslig, grå plats utan människonärvaro skulle
otrygghetskänslan framträda. Vidare handlar nästa faktor nummer fem om brist på samlings- och
mötesplatser vilket har en koppling till förra faktorn i och med att de icke tilltalande miljöerna måste
åtgärdas för att samlings- och mötesplatserna ska kunna bildas. Obevakade platser utgör den sjunde
och sista gemensamma faktor och även den har e anknytning till de två sistnämnda faktorerna. För att
de offentliga rummen ska upplevas som trygga behöver människonärvaro finnas på dessa platser både
som ute på gatorna men även från byggnaderna. Därför är det av fördel att blanda olika användningar
av byggnader så att det ska finnas någon slags av övervakning av de offentliga platserna både under
dagen som under natten.

De gemensamma faktorerna med störst påverkan på den upplevda
otryggheten i Kungsmarken samt hur dom kan motarbetas
Utifrån de övergripande, gemensamma faktorerna för upplevd otrygghet inom
miljonprogramsområden finns det ett antal faktorer som stod ut ur mängden under observationen i
Kungsmarken. De mest betydande faktorerna är storskalighet, mörka platser, icke tilltalande platser
och obevakade platser.
För att minska på samtliga faktorer som påverkar den upplevda otryggheten i Kungsmarken, samt på
andra liknande områden, bör det planeras för mångfald och blandstad som är motsatsen till
segregation. Arkitekturen bör vara varierad, både när det kommer till skalan och dess utformning,
likasom funktionerna och användningen av byggnaderna. Enligt Jacobs, och samtliga författare som
har tagits upp i detta kandidatarbete, är variationen av den fysiska miljön nyckeln till att personer med
olika etniska bakgrund, ekonomiska status, samhällsklasser etcetera inte bosätter sig inom ett och
samma område. Det är mångfaldet av både människor, arkitekturen samt de offentliga rummen som
utgör staden, gör att den upplevs som tryggare och får den att utvecklas (Jacobs, 2005, s.169). För att
ändra på den storskaliga bebyggelsen i Kungsmarken idag är näst intill orealistisk då den bästa
lösningen hade varit att stycka upp huskropparna för att skapa fler genvägar mellan husen för att
huskropparna inte ska upplevas så extremt långa. Detta hade dock inneburit stora kostnader samt att
många hade förlorat sina hem. Alternativt hade byggnader i mindre skala kunnat uppföras i området
för att få större mångfald, variation, skapa bättre balans och få människan att inte känna sig så liten.
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Storskaligheten gällande Kungsmarkens parkeringsytor samt vegetationen hade å andra sidan inte
bidragit till lika stort problem. I och med att många parkeringsplatser står tomma idag, speciellt i
Kungsmarkens centrum, hade parkeringsnormen kunnat minskas och de icke använda ytorna hade
kunnat användas till nya offentliga rum skapade efter Jan Gehls tolv kvalitetskriterier med fokus på
människor på den givna platsens behov. De tre kategorierna som Gehl utgår ifrån, det vill säga skydd,
komfort och njutning, är alla lika viktiga att tänka på vid utformningen av ett offentligt rum.
För att motverka de mörka platserna i Kungsmarken samt andra områden bör vegetationen inte vara så
övertagande, dessutom att bättre, icke bländande, välplanerad och genomgående belysning bör
anläggas framför allt på de platserna som idag helt saknar belysning. Belysningen bör även anläggas
längst med husfasaderna mot innergårdarnas sida där det inte finns någon arkaden med belysning i
taket som på byggnadernas framsida. Som Boverket och Gehl nämner är det viktigt att planera för
människans överblickbarhet och lättorienterbarhet (Boverket, 2010, s.9, Gehl, 2010, s.149) som bra
belysning kan åstadkomma. Belysningen på husens fasader hade även bidragit till någonting mer
intressant att åskåda än en grå fasad.
För att motverka de icke tilltalade platserna, bör framförallt de boende i området inkluderas för att
föra sina åsikter om vad de behöver i området, tycker och inte tycker om. Lilja beskriver i sin
avhandling hur viktigt det är med identitetsskapande i sitt bostadsområde och för att det ska vara
möjligt måste de boende involveras vid utformningen av den fysiska miljö. Enligt Lilja bör det finnas
samspel mellan människor, byggnader och händelser på platsen (Lilja, 2002, s.15, s.44). Som nämndes
ovan handlar de icke tilltalande platserna i Kungsmarken och i andra liknande områden om de
övertagande hårdgjorda ytorna som borde minskas. De offentliga rummens misskötsel gällande
nedskräpning, vandalism och slitage är även en stor anledning till detta. Enligt Boverket spelar
skötseln en stor roll för att en plats ska upplevas som trygg dessutom att misskötseln kan motverkas
om det finns större övervakning på platsen (Boverket, 2010, s.9). För att medföra detta och minska de
obevakade platserna leder oss tillbaka till blandstadens positiva aspekter. Genom att blanda de olika
användningarna som exempelvis bostäder med olika slags verksamheter skapar det närvaro av
människor på platsen dygnet runt (Jacobs, 2005, s.79-80). Det måste finnas någonting som ska locka
människorna att vistas på de olika platserna och få de boenden att vilja kika ut och på detta sättet
bevaka området mer (Jacobs, 2005, s.57). Att planera för flexibla ytor är även positivt då ytorna
kommer kunna användas i större utsträckning året om (Gehl, 2010, s.159).
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x

Lokaliseringskarta 1:

https://kartor.eniro.se/?c=56.181203,15.603333&z=13&l=aerial&mode=route&r=car;F00;1;56.195534;15.616488;Kungsmarken%2C%20KARLSKRONA;56.164112;15.596044;Tross%C3
%B6%2C%20KARLSKRONA
x

Lokaliseringskarta 2:

https://kartor.eniro.se/?c=55.601239,13.074074&z=12&l=aerial&mode=route&r=car;F00;1;55.58638;13.043389;Roseng%C3%A5rd%2C%20MALM%C3%96;55.606224;12.998911;Stort
orget%2C%20MALM%C3%96
x

Lokaliseringskarta 3:

https://kartor.eniro.se/?c=56.195358,15.622559&z=16&l=aerial&r=car;F00;1;59.294667;17.934304;Bred%C3%A4ng;59.341085;18.059771;Centrum%20Fysio%2C%20Lun
tmakarg.%2C%20STOCKHOLM
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