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Förord
Denna uppsats är slutprodukten för arbetet jag utfört under min sista termin på
masterprogrammet för fysisk planering. Jag vill passa på att tacka vänner och familj som har
varit ett stöd i framställandet av denna uppsats. Vill även rikta ett särskilt tack till min
handledare Bertil Malmström som har gett mig många värdefulla synpunkter under arbetets
gång.
Genom min studietid har jag alltid intresserat mig för miljonprogrammet, i synnerhet eftersom
det har riktats omfattande kritik mot resultatet av detta projekt. Speciellt har utformningen av
stadsmiljön inom det funktionalistiska stadsbyggandet varit ifrågasatt. I ett utdrag från Gunnar
Ekelöfs dikt Till de folkhemske (1945) skildrar författaren en central del i kritiken:
Av hänsyn till de estetiska kraven
(som också är ändamålsenlighetens)
har arkitekterna gjort molnen fyrkantiga.
Över de öde skogarna sträcker sig alltså förstaden.
Högt över åsarna radar sig molnkuberna
speglande djupt i den intet ont anande skogssjön
mäktiga filer av tomhetsfönster
understrukna av solnedgångens vackert röda neon.

När förändringsarbetet i den storskaliga miljonprogramsförorten står för dörren är det dags att
gå vidare och betrakta dessa områden utifrån nya premisser. Trots kritikbilden ska den
attraktiva förorten utvecklas.
Karlskrona 9 juni 2015

Sammanfattning
Uppsatsen behandlar attraktivitet i förhållande till förändringsarbete i den storskaliga
miljonprogramsförorten. Dokument som berör förändringsarbete har granskats och
analyserats. Det som utvärderas är hur förändringsarbete i Gårdsten, Järvafältet och
Rosengård beskrivs. En utgångspunkt är att undersöka hur förutsättningarna betraktas och om
innerstadsinspirerade tankegångar präglar arbetet med att göra stadsdelarna mer attraktiva.
Ambitionen är inte att ge ett entydigt svar av hur förändringsarbetet bör gå till utan att granska
och analysera exempel på hur det har gått till. Förhoppningen är att studien kan ge nya
insikter och perspektiv på förändringsarbete i miljonprogramsförorten.
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Kapitel 1.

Inledning

1

Bakgrund
Perioden mellan 1965 och 1974 har blivit känd som den tid då miljonprogrammet tillkom. Det
var 1965 som regeringen fastslog målet att på tio år färdigställa en miljon nya bostäder, där av
benämningen miljonprogrammet. Redan under slutet av 1960-talet började kritik riktas mot
flera av miljonprogrammets storskaliga områden. Kritiken har inte heller avtagit under senare
decennier och i synnerhet har utformningen av stadsmiljön ifrågasatts. Under årens lopp har
flera förortsområden från miljonprogrammet genomgått förändrings- och förnyelseprojekt av
olika slag (Hall 1999:7f). Det finns fortsatt utmaningar att i framtiden rusta upp och förändra
många bostadsområden från miljonprogramstiden. Flera forskare, däribland Nylund (2007)
och Tunström (2009), talar om hur förorten sedan länge jämförts med innerstaden och att det
framöver är viktigt att granska och analysera förortens stadsdelar utifrån dess egna
förutsättningar och den potential som finns i respektive stadsdel (Nylund 2007:7;Tunström
2009:165).
Rådberg (2006) menar att framtidens möjligheter framförallt finns i förorten. Stadskärnorna är
i hög utsträckning redan exploaterade medan det finns stora möjligheter att förtäta i
förorterna. Förorten framstår dock som ett sekundärt boendealternativ för många. Detta kan
vara en belastning för dem som bor i förorten men även ett hinder i en stadsbyggnadspolitik
där områdena ses som en viktig resurs i framtiden. Rådberg anser att det krävs ett nytt
stadsbyggnadstänkande där förortens stadsdelar utvärderas och analyseras utan att påverkas
av förutfattade meningar om vad som är dåligt med dessa områden (Rådberg 2006:7f).
En central målsättning vid förändring av storskaliga miljonprogramsområdena är att på olika
sätt göra stadsdelarna mer attraktiva. Enligt Tunström (2009) är några av de begrepp som idag
brukar sammankopplas till en attraktiv utformning stadsmässighet, funktionsblandning och
täthet. Författaren anser att den traditionella innerstaden är en viktig inspiration till
begreppens innehåll (Jfr Tunström 2009:86, 88). Olsson & Törnquist (2009) menar att det
något förenklat kan sägas finnas ett nutida stadsbyggnadsideal. Ursprunget menar författarna
finns i den gamla, traditionella, innerstadens utformning. Många gånger kan dagens
stadsbyggnadsidéer sägas utgöra en motpol i förhållande till miljonprogramsförorten. Enligt
Olsson & Törnquist är det idag centralt hur stadsmiljön utformas, till exempel ska
verksamheter ge förutsättningar för ett särskilt stadsliv. Det ska finnas funktionsblandade
miljöer och mötesplatser. Den här synen på staden anser författarna numera påverkar hur
analyser och insatser genomförs i stadsplaneringen. Hittills har inte sådana synsätt påverkat
förändringsarbetet i förorten i någon större utsträckning men det är sannolikt att det kommer
prägla framtida insatser (Olsson & Törnquist 2009:18f).
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Problemformulering
I uppsatsen uppmärksammas hur attraktivitet behandlas vid förändringsarbete i den
storskaliga förorten och om detta styrs utifrån innerstadsinspirerade tankegångar. Målet med
förändringsarbetet i storskaliga miljonprogramsförorter är att göra stadsdelarna mer attraktiva.
En utgångspunkt i uppsatsen är att problematisera vad som är attraktivt. Det är många som
påpekar att förorten bör betraktas utifrån dess egna förutsättningar och inte jämföras med
innerstaden. Men det är trots allt innerstaden som står som förebild för nutida
stadsbyggnadsidéer kring vad som är en attraktiv utformning av stadsmiljön, det kan även
antas att dessa stadsbyggnadsidéer kommer prägla framtida insatser i förorten. Det kan tyckas
vara en paradoxal utveckling om det som ska förstärka stadsdelarnas attraktivitet utgörs av
innerstadsinfluerade värden eftersom många forskare menar att förorten inte bör jämföras
med innerstaden utan att förändringar bör utgå från platsens förutsättningar. I uppsatsen
undersöks hur platsens förutsättningar beaktas vid förändringsarbete i förorten men även hur
insatser påverkas av det som idag framställs som attraktiva inslag i stadsmiljön samt hur
arbetet påverkas av innerstadsinfluerade värden.

Syfte
Uppsatsen syftar till att granska hur attraktivitet skildras i olika dokument som behandlar
förändringsarbete i den storskaliga miljonprogramsförorten. För att undersöka detta har
material som redogör för planerade och genomförda förändringar i Gårdsten, Järvafältet och
Rosengård utvärderats med hjälp av en analysmatris. Förhoppningen är att studien kan ge nya
insikter kring vad som anses vara viktigt vid förändringsarbete i miljonprogramsförorten.

Frågeställningar
Hur beskrivs attraktivitet i dokument som berör förändringsarbete i den storskaliga
miljonprogramsförorten? Vad anses vara attraktivt och hur antas attraktivitet utvecklas?
Hur mycket påverkas förändringsarbetet av innerstadsinfluerade tankegångar?

Disposition och avgränsningar
Uppsatsen inleds med att det presenteras generella bakgrundsfaktorer och sedan fokuseras
uppsatsen allt eftersom in mot studieämnet. Kapitel 2 är forskningsöversikten som ger en
sammanfattande bild av funktionalistisk stadsbyggnad, miljonprogrammet och reaktionerna
mot miljonprogrammet. I forskningsöversikten redogörs det också för hur förändringsarbete
har genomförts i miljonprogramsförorten under årens lopp samt om nya teoretiska
förhållningssätt som har etablerats kring förorten. Kapitel 3, det teoretiska ramverket, för
vidare de resonemang som avslutade forskningsöversikten. I det teoretiska ramverket
redovisas även mer specifika utgångspunkter och perspektiv för den här studien. I kapitel 4
presenteras studiens metod och där görs även återkopplingar mot det teoretiska ramverket. I
metodkapitlet redovisas även en analysmatris som används i analysen av Gårdsten, Järvafältet
och Rosengård. Kapitel 5 är uppsatsens empiriska avsnitt där resultatet från fallstudien
presenteras. I Kapitel 6 förs en diskussion kring studieämnet och uppsatsens frågeställningar.
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Därefter avslutas uppsatsen genom några slutsatser som på ett kortfattat sätt ska besvara
frågeställningarna.

Begreppsavgränsningar
I uppsatsen används en del olika begrepp som benämning för miljonprogrammets
bostadsområden. Det kan vara lämpligt med en förtydligande diskussion kring några av de
vanligast förekommande begreppen även om det kanske inte helt går att kategorisera. Med
miljonprogramsförort åsyftas endast områden som är planerade under tiden då
miljonprogrammets bostäder byggdes. Vidare ses storskalig miljonprogramsförort som ett
bostadsområde eller en stadsdel som kännetecknas av storskalighet, både gällande
bebyggelsestruktur och övriga karaktärsdrag i stadsmiljön. Förort är egentligen ett begrepp
som kan innefatta flera olika områden men i den här uppsatsen används begreppet framförallt
som benämning för en stadsdel eller ett bostadsområde i förorten som har liknande
karaktärsdrag som en storskalig miljonprogramsförort.
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Kapitel 2.

Forskningsöversikt

5

Miljonprogrammets ursprung
Under det här avsnittet kommer det redogöras för sådant som ligger till grund för
miljonprogrammet och dess genomförande. Det finns säkerligen fler faktorer som har
påverkat i sammanhanget men det som tas upp i det här avsnittet är några avgörande
anledningar.

Modernism
Modernismen är ett estetiskt uttryck som växte fram under början av 1900-talet men som
kommit att prägla hela 1900-talet. Det brukar även talas om att det finns en allmän
moderniseringsprocess som ligger till grund för modernismens formspråk. Under
mellankrigstiden tog moderniseringsprocessen ordentlig fart. Samhället började förändras i
snabb takt. Bland annat ökad mekanisering och effektivare arbetsorganisation gav upphov till
flera nya möjligheter. Innovationer och produkter som T-forden, flygplanet och biografen
symboliserade den nya tiden och de oändliga möjligheter som framtiden hade att erbjuda.
Henry Fords effektivisering av biltillverkningen visade dessutom hur en och samma vara
kunde tillverkas till ett allt lägre pris i flera likadana upplagor (fordism). Fordismens
grundläggande idé kom sedermera att överföras till andra verksamhetsområden, exempelvis
till bostadsbyggandet i form av rationalisering. Eriksson (2001b) menar att det fanns en stor
fascination kring storstadsmetropolen under det tidiga 1900-talet. Visionen om en urban
framtid med storstaden som idealbild kom dessutom att bli allt mer närvarande i och med
olika tekniska framsteg (Eriksson 2001:341f). Modernismen har varit ett dominerande inslag
inom konst, arkitektur, design och stadsplanering under stora delar av hela 1900-talet.
Estetiska former har visserligen inte varit det enda som modernismen kommit att beröra.
Enligt Eriksson (2001a) har modernismen i stor utsträckning handlat om att ge uttryck för en
ultimat funktionell lösning. Idealet inom modernismen var form och funktion. Funktionen
sågs som något väldigt vackert som präglade estetiken. Inom stadsbyggnad och arkitektur
samt i en svensk kontext härleds modernismens ideal ofta till det som benämns som
funktionalism (Eriksson 2001a:26).

Funktionalism
En ny typ av arkitekt- och planerarroll kommer fram under 1920-talet. Det är inte längre det
konstnärliga som nödvändigtvis är idealet utan själva arbetssättet blir mer framträdande.
Denna arbetsform präglas av rationalitet och baseras på ingenjörsmässiga beräkningar av hur
staden ska byggas. Funktionalismens grundidé var att stadsbyggandet skulle omfattas av
rationalitet och standardisering. Internationellt framstående arkitekter som Le Coubusier och
Walter Gropius var centrala bakgrundsgestalter för funktionalistiska ideal (Brunnström
2004:22-25). Ramberg (2000) nämner hur funktionalisterna koncentrerade sig vid det
kollektiva samhällsbygget och att de hade en stark tilltro på industrisamhällets framtid.
Funktionalismens idéer kom till Sverige genom tidskrifter runt 1920 men framförallt förde de
svenska representanter som besökte Parisutställningen 1925 med sig de nya idealen hem. Det
var just Le Corbusier som vid Parisutställningen presenterade funktionalismens nya estetiska
ideal och smått häpnadsväckande stadsbyggnadsidéer (Ramberg 2000:88f). I en svensk
kontext var arkitekterna Gunnar Asplund, Sven Markelius och Uno Åhrén centrala aktörer för
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funktionalismens spridning. Åhrén var dessutom en av initiativtagarna till nätverket CIAM
som var en internationell rörelse bestående av en mängd ansedda arkitekter som förde vidare
budskapet om funktionalismens stadsbyggnadsideal. Sven Markelius presenterade 1928 det
första höghusprojektet i Sverige. Höghusprojektet gav indikationer om att han hade influerats
starkt av Le Corbusiers idéer. Gunnar Asplund var chefsarkitekt för stockholmsutställningen
1930. Stockholmsutställningen var en avgörande orsak till funktionalismens genomslagskraft
i Sverige (Brunnström 2004:22-25).
Inom funktionalismen blev det viktigt med en ny social dimension. Alla skulle få bo på lika
villkor och bebyggelsen var enkel i sitt formspråk. En central utgångspunkt i funktionalismen
var att det yttre formspråket skulle vara ett resultat av den inre funktionen. Inom
stadsplanering och bebyggelsearkitektur gav funktionalismen upphov till ideal som var en
reaktion mot den täta stenstaden. Genom funktionalismens intåg förändrades många städers
struktur och uppbyggnad, i flera svenska städer ersattes äldre bebyggelse med mer moderna
och funktionella utformningar. Städerna växte även geografiskt genom att många nya förorter
planlades i städernas ytterkant. Människors rörlighet och livsstil förändrades.
Kommunikationsleder till och från förorterna gav goda förutsättningar för att utnyttja bilen.
Genom den funktionalistiska stadens inträdande togs ett avstånd gentemot historiens
traditioner, istället var det framtidens människa det skulle planeras för. Funktionalismens
stadsbyggnadsideal var väl etablerat internationellt men i Sverige fick idealet extra stark
genomslagskraft. Stadsbyggnadsidealet etablerades bland arkitekter, planerare och politiker
men även till en början hos den breda allmänheten. Genom funktionalismens inledande stadie,
under 1930- och 1940-talet, kännetecknades bebyggelsen av öppna kvarter med smala
lamellhus. Bebyggelsen var i regel småskalig i tre till fyra våningar. Funktionalismen inom
svenskt stadsbyggande kom dock att förändras under tidens gång. Exempelvis skiljde sig
1930-talets funktionalistiska planering en hel del från miljonprogrammets funktionalistiska
planering (Björck et al 2012:30f, 104;Eriksson 2001a:26).

Folkhemmet
Sveriges statsminister under perioden mellan 1932-1946, Per Albin Hansson, gjorde
begreppet folkhemmet känt genom att använda det för att visualisera regeringens politiska
inriktning. Folkhemmet var en metafor för samhällets kollektiva ansvarstagande gentemot den
enskilde medborgaren. Det som kom att bli centralt inom folkhemsretoriken var
bostadsbristen. Bostadspolitiken inriktades mot att lösa trångboddheten och bostadsbristen.
Likt många arkitekter vid den här tidpunkten var även Per Albin Hansson en stark anhängare
av rationell organisation och standardisering (Brunnström 2004:18f). Ramberg (2000)
beskriver hur Sverige skulle förändras från fattigsamhälle till en modern demokrati. Med
hjälp av vetenskap och teknik skulle framtidens människa och fysiska miljö omformas.
Genom folkhemsvisionen skulle Sverige förenas för att utveckla välfärdsprojektet. Ett
avgörande moment i en svensk kontext var också att politikerna och funktionalismens
företrädare inom arkitektur och planering kom väldigt nära varandra vilket gav goda
förutsättningar till att funktionalistiska idéer genomfördes (Ramberg 2000:87).
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Alva och Gunnar Myrdal hade också ett stort inflytande under folkhemstiden. Deras forskning
och politiska idéer fick stort inflytande på hur välfärdspolitiken utformades. Särskilt gav deras
bok Kris i befolkningsfrågan (1934) upphov till en intensiv debatt. En del i boken behandlar
bostadsfrågan vilket paret Myrdal såg mycket allvarligt på. De bygger sina resonemang på
statistiska siffror vilket ger en tydlig bild av att den då rådande bostadssituationen var minst
sagt problematisk. I boken redogör Alva och Gunnar Myrdal till exempel för hur utbredd
trångboddheten och den undermåliga bostadsstandarden var i Sverige under den här
tidpunkten. Författarna framför att ungefär hälften av alla lägenheter i svenska städer bestod
av ett rum och kök eller mindre, dessa lägenheter beboddes dessutom i genomsnitt av 3,4
personer. I en stor del av det svenska lägenhetsbeståndet fanns inte tillgång till sådant som
vatten- och avlopp, wc, hall och garderober. Paret Myrdal beskriver till och med en del av
bostadsbeståndet som slum. De preciserar svensk slum genom att framföra att ett vanligt
inslag i svenska städer vid den här tiden var bostäder i förrådsliknande utrymmen i kvarterens
bakgårdar (Myrdal 1934:126f, 142f).

Bostadspolitiken
Den bostadssociala utredningen 1945 formade på sätt och vis den framtida inriktningen inom
svensk stadsbyggnad. Det uppkom nu några centrala målsättningar som skulle lösa de
problem som fanns kring den svenska bostadsmarknaden. En central målsättning var att se till
att bostadsförsörjningen inte skulle behöva vara beroende av spekulativa vinstintressen.
Bostadsmarknaden skulle stabiliseras och rationaliseras, kvarter skulle saneras och
kommunerna skulle erhålla mer mark. En annan central målsättning var att det krävdes en
tydligare planhushållning så att bostadsbristen kunde byggas bort och så att bostadsstandarden
kunde höjas. För att målsättningarna skulle uppnås krävdes stabilitet över
konjunktursvängningarna och en jämnare årlig produktion vilket i sin tur krävde statliga lån
och normer, teknisk utveckling och stordrift i kommunal regi. Enligt Ramberg (2000) kom
den bostadspolitik som strukturerades upp i och med den bostadssociala utredningen 1945 i
sina huvuddrag att bestå i över 40 år (Ramberg 2000:111). I den bostadssociala utredningen
presenterades beräkningar som fortsatt visade omfattande problem i det befintliga
bostadsbeståndet. 38 procent av alla lägenheter var enrummare eller bostadskök. Av alla
lägenheter saknade 64 procent wc och endast 21 procent hade tillgång till bad eller dusch.
Ungefär en tredjedel av de svenska hushållen hade el- eller gasspis och endast 11 procent
hade kylskåp. Problemen var så pass omfattande att det krävdes statliga åtgärder (Boverket
2007a:50f).

Miljonprogrammet
I det här avsnittet presenteras miljonprogrammets genomförande och några typiska
karaktärsdrag för miljonprogrammets bostadsområden.
Det var 1965 som riksdagen beslöt att bostadssituationen slutligen skulle lösas. Under en
tioårsperiod skulle det byggas en miljon bostäder. Den övergripande målsättningen för
miljonprogrammet var: ”Hela befolkningen skall beredas sunda, rymliga, välplanerade och
ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till skäliga kostnader.” (prop. 1967:100).
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Tägil & Werne (2007) menar att miljonprogrammet var en satsning som skulle lösa en mängd
olika problem samtidigt. Faktorer som trångboddhet, bostadsbrist, låg bostadsstandard,
spekulation inom bostadssektorn, överdrivet höga hyror och bristande trygghet i att ha kvar
sitt boende skulle hanteras. Det storskaliga standardiserade bostadsbyggandet uppmuntrades
och byggprojekt där det byggdes minst 1000 nya lägenheter gavs särskilda låneförmåner (Hall
1999:7f; Tägil & Werne 2007:28). 90 procent av bostäderna som byggdes under perioden
1961-1975 färdigställdes med hjälp av statliga lån. Det fanns ganska precisa villkor för hur
bostäderna skulle utformas för att erhålla statligt lån. Bostadsstyrelsen redogjorde, i olika
upplagor av skriften god bostad, för hur bostadsbyggandet skulle gå tillväga. Riktlinjerna
behandlade allt ifrån noga uträknade mått för hur lägenheterna skulle utformas till vilket
material som skulle användas för balkonger och fönster, men även hur utemiljöer skulle
planeras (Vidén 1999:31). Miljonprogrammets produktionsform kännetecknades av en hög
grad av rationalisering. Byggandet genomfördes med stora entreprenader och ett maskinellt
byggande. I de flesta fall användes fabrikstillverkade byggkomponenter vilket skulle reducera
kostnaderna. Den storskaliga produktionen och industrialiseringen av byggandet med hjälp av
exempelvis tornkranar var i och för sig något som i själva verket tog sin början redan under
1950-talet. Dock intensifierades och utökades detta arbete under miljonprogrammets
genomförande. Förtillverkat byggnadsmaterial och färdiga inredningsdelar utnyttjades i hög
utsträckning. Produktstandardisering och måttsamordning gjorde det möjligt att
byggnadsdelar enkelt kunde sammanfogas på arbetsplatsen (Vidén 1999:32f, 37f).
Målet om att bygga en miljon bostäder uppnåddes och i efterhand kom projektet att betecknas
som miljonprogrammet. Miljonprogrammet har framförallt blivit sammankopplat med
storskaliga områden med elementbyggda grå betonghus vilket är en felaktig bild av
miljonprogrammet i sin helhet. I själva verket var en tredjedel av bostäderna som byggdes
under den här tiden småhus, dessutom var långt ifrån alla bostadshus förtillverkade
betonghus. Däremot var en stor del av flerbostadshusen som byggdes under
miljonprogrammet större än vad som var vanligt tidigare, det byggdes högre och längre
byggnader med fler lägenheter. I Sveriges större städer blev stora och höga punkthus eller
skivhus vanligt förekommande, denna typ av bebyggelse har blivit en symbol för
miljonprogrammet (Vidén 1999:31).

Bostäderna
Det fanns en tydlig politisk idé om att det skulle produceras lägenheter med god utrymmesoch utrustningsstandard under miljonprogrammet vilket var en målsättning som uppnåddes.
Det producerades många stora rymliga lägenheter med hög hygienisk standard. Många
planlösningar är välplanerade och luftiga, dessutom är husen och lägenheterna oftast
placerade och planerade för att tillvarata rikligt med solljus. Lägenhetsstorleken för
miljonprogrammets bostäder baserades på prognoser över behov och efterfrågan. Ett resultat
av prognoserna blev att många trerumslägenheter planerades. Flera storskaliga områden
planlades i närhet till skogs- och naturmiljö och från höghusens övre våningar erbjuds många
gånger en god utsikt över det omgivande landskapet. Däremot utnyttjades inte alltid de
lägesmässiga fördelarna. Genom att en rättviseprincip följdes närmast fullkomligt och genom
rationalitetens byggnadsmetoder gavs inte tillfället att anpassa planeringen efter vissa
9

speciella omständigheter där extra kvaliteter kunde utvecklas. Det kunde exempelvis handla
om att möjligheten att ge gavellägenheter extra tillgång till ljus förbisågs. Att tillföra något
avvikande eller speciellt var inte prioriterat inom miljonprogrammet. Dessutom övergavs till
stor del traditionella arbetssätt under miljonprogrammet. Varierad behandling av tegel och
puts i fasader eller gedigna profilerade snickerier övergavs i förmån för standardisering
(Vidén 1999:37f, 45f, 54).

Stadsmiljön
Stadsmiljön präglas av den övergripande idén som framkom redan på 1950-talet och som
kommit att kallas ABC-stad. ABC-stad som står för arbete, bostad och centrum innebar att en
stads alla funktioner och aktiviteter skulle finnas samlade inom avgränsningen för de nya
förstäderna. Miljonprogrammets stadsdelar byggdes upp kring grannskap med bostäder som
placerades kring ett lokalt torg eller centrum. Stadsdelarna skulle inrymma samma stadsliv
som innerstaden kunde erbjuda. I centrumanläggningarna kunde exempelvis sådant som
samlingslokaler, bibliotek eller handelsverksamhet placeras. Enligt Söderqvist (2008) fanns
det inom många storskaliga miljonprogramsprojekt ett uttalat mål om att skapa
stadsmässighet. Avsikten var att bygga nya städer och inte enbart nya bostadsområden
(Söderqvist 2008:244f, 249, 259). Husen byggdes dock inte längs med traditionella gator
vilket enligt Vidén (1999) inneburit att miljonprogrammets stadsmiljö blivit svårorienterad.
Det fanns även en problematik i husens inbördes placering. Många gånger har flera likadana
hus placerats intill varandra, ofta med en identisk gårdsutformning mellan husen. Flera
stadsmiljöer består av stora öppna gräsytor med inslag av träd och buskage samt med enkla
inhängande lekplatser (Vidén 1999:50). Enligt Olsson & Törnquist (2009) har
miljonprogrammets stadsdelar byggts som sammanhängande enheter vilket ofta beskrivs som
enklaver, stadsdelarna är många gånger avskilda från omgivningen på grund av naturområden
eller trafikleder. Naturområdena och grönytorna inom dessa stadsdelar brukar benämnas som
impediment eller restytor eftersom de oftast inte har något särskilt användningsområde. Inom
en typisk miljonprogramsförort finns flera avgränsade bostadsområden. Olsson & Törnquist
menar därför att det även kan sägas finnas flera delområden inom miljonprogrammets
bostadsområden (Olsson & Törnquist 2009:22).

Trafikstruktur och funktionsseparering
Miljonprogrammets bostadsområden karaktäriseras i hög grad av stora trafik- och
parkeringsytor. Trafikstrukturen delas hierarkiskt in i matargator, bostadsgator och
angöringsgator. Enligt Vidén (1999) har funktionssepareringen varit en starkt bidragande
orsak till den allmänna bilden av miljonprogrammets bostadsområden som en hård och
avvisande miljö (Vidén 1999:50). Enligt Tägil & Werne (2007) brukar SCAFT-planer
användas
som
benämning
för
stadsplaner
som
är
uppbyggda
kring
funktionssepareringsprincipen. SCAFT var en arbetsgrupp på Chalmers som bedrev forskning
kring hur trafikmiljöns utformning påverkade risken för att olyckor inträffade. Statens
Planverk valde sedermera att använda sig av arbetet som SCAFT arbetat fram och publicerade
utifrån detta riktlinjer för hur en trafiksäker planering skulle bedrivas. Säkerheten förväntades
höjas genom att separera trafiken och dela upp trafikslagen. SCAFT-planer har resulterat i
gator som i huvudsak är utformade som transportleder för fordon. Avskilt från dessa gator
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finns gång- och cykeltrafikanterna längs egna stråk som leds genom tunnlar och över broar. I
en SCAFT-inspirerad utformning finns det därmed två kommunikationssystem som separeras
från varandra vilket har medfört en hög grad av trafiksäkerhet men också enformighet (Tägil
& Werne 2007:50).

Reaktion mot det
miljonprogrammet

funktionalistiska

stadsbyggandet

och

I det här avsnittet redovisas kritik som har riktats mot det funktionalistiska stadsbyggandet
och miljonprogrammet. Det redogörs för en övergripande och nyanserad bild av kritiken. Det
handlar till stor del om kritik som har riktats mot stadsmiljöns utformning. I avsnittet berörs
också de sociala problem som uppstått i flera förorter som byggdes under miljonprogrammet.

Kritiska åsikter och problematisering av kritiken
En internationellt erkänd kritiker av det funktionalistiska stadsbyggandet är Jane Jacobs. 1961
publicerades första upplagan av The Death and Life of Great American Cities som bland
annat bygger på ett utdömande av funktionalistisk stadsbyggnad. Det har blivit en av de mest
inflytelserika böckerna inom stadsbyggnadsdebatten (Klingberg 2006:91). Jacobs (2004)
framhåller resultatet av det funktionalistiska stadsbyggandet som ett förfall. Författaren anser
att utfallet av de storskaliga förorterna är tråkiga, grå bälten som blivit centrum för hög
brottslighet och sociala problem. Jacobs menar att bostadsområdena präglas av monotoni och
tristess och att det inte finns några förutsättningar för ett rikt stadsliv. Enligt Jacobs blev
städerna under funktionalismens tid en expertstyrd plats för experiment och ansvariga för den
funktionalistiska stadsbyggnadskonsten struntade i att se effekterna av dessa experiment.
Författaren menar att funktionalistiska stadsbyggnadsidéer inte tar hänsyn till stadens
komplexitet och människans plats i den byggda miljön, istället har planerarna och arkitekterna
försökt planera städer efter bilens behov. Jacobs anser att arkitekter och planerare haft en allt
för stark tilltro till att försöka skapa något revolutionerande. Med hjälp av vetenskaplighet och
rationalitet skulle de avgöra vad som var bra och rätt för människor, men enligt Jacobs har
verklighetens komplexitet visat att detta inte är ett lämpligt förhållningssätt. Jacobs
förespråkar stadsbyggnadsidéer som utgår från människan och där mångfald står i centrum.
Författaren uppmärksammar gatan och trottoaren som en viktig plats i staden där det, om
förutsättningarna finns, kan skapas möjligheter för spontana möten och ett dynamiskt stadsliv.
Enligt Jacobs kan blandade funktioner, varierad ålder i bebyggelsen, små och täta kvarter och
en hög koncentration av människor ge goda förutsättningar för en välfungerande stadsmiljö
(Jacobs 2004:25-30, 36).
Berg (1999) beskriver att det i en svensk kontext redan under 1960-talets början förekom
kommentarer i olika sammanhang kring nackdelen med höga hus och långa avstånd till
arbetsplatser och stadskärnor. Enligt Berg var det också många som kritiserade stadsmiljön i
de nya förortsområdena. Kritiken kännetecknades främst av negativt formulerade
beskrivningar som kretsar kring människans ensamhet och bristen på stadsmässighet. Kritiken
kring förorternas omänskliga skala och monotona miljöer sammankopplades ofta med bristen
på stadsmässighet. Det talades om att det saknades ett helhetsgrepp vid utformningen av de
11

nya förorterna, visionerna lyckades inte formas till en levande verklighet. Många ansåg att
gatan behövde återfå sin mänskliga skala och rumsverkan på det sättet som den representeras i
äldre städer. Enligt Berg fanns alltså gestaltningsdiskussionen helt klart närvarande under
perioden då miljonprogrammet genomfördes men denna debatt doldes något bakom mer
övergripande samhällsfrågor kring stadsbyggnadsproblematik, miljöfrågor, bostadssociala
mål, standard och teknik (Berg 1999:72-78).
Ramberg (2000) menar att det fanns en allmän övertygelse om att bostadsbristen och
trångboddheten skulle byggas bort och att miljonprogrammet var ett medel som skulle hantera
detta. Den massiva kritiken kom dock att växa fram allt eftersom miljonprogrammets
bostadsområden byggdes. Enligt Ramberg var 1968 en brytningstid då kritiken eskalerade
mot konsumtionssamhället och de storskaliga funktionalistiska områdena. I synnerhet är den
så kallade skärholmsdebatten en slags vändpunkt då kritiken intensifierades i Sverige. I
tidningsreportage uttryckte framförallt journalister och kulturarbetare starka åsikter som ofta
riktades mot att de nya stadsdelarna kännetecknades av monotoni och tristess. Det var också
vanligt förekommande att det i tidningsreportagen fanns bilder med perspektiv som till
exempel skulle framhäva ödsligheten i de storskaliga miljöerna. Under 1970-talet kom även
folkhemsidealet och välfärdsbygget att ifrågasättas. Bostadsbristen övergick i ett överskott.
Det uppstod en konkurrenssituation på bostadsmarknaden och det var inte självklart för
människor att bosätta sig i miljonprogrammets områden. Det uppkom även tendenser till
social segregation i flera svenska städer. Segregationen var en motsägelsefull utveckling i
förhållande till en av de huvudsakliga målsättningarna inom miljonprogrammet som var att ge
alla människor bättre boendemöjligheter (Ramberg 2000:165, 169f).
Rådberg (1997) anser att spåren efter det funktionalistiska stadsbyggandet är förskräckande,
att staden har utvecklats till ett sargat stadslandskap som är omgivet av anonyma förorter och
barriärskapande trafikleder. Funktionalismens rationalitet där vissa givna förutsättningar gett
upphov till en uträknad optimal lösning har enligt Rådberg varit helt fel metod för hur
stadsplanering borde gå tillväga. Rådberg menar att funktionalismens planeringsformer visat
sig vara ett felaktigt angreppssätt. På grund av funktionalismens ideal menar Rådberg att det
har skapats farliga och skadliga miljöer som konstruerats för maskiner och inte människor
(Rådberg 1997:7-11). Söderqvist (1999) framhåller att det i olika sammanhang har diskuterats
kring vem som bär ansvaret för miljonprogrammets stadsmiljöer. Att miljonprogrammet
resulterat i monotona miljöer är många överens om. Vissa menar att de monotona miljöerna
beror på att byggnadsföretagens behov blev alldeles för styrande vilket i sin tur genererat en
styrande produktionsapparat och ensidig funktionsinriktning. En del hävdar att arkitekterna
körts över av byggnadsföretagen medan andra hävdar att arkitekterna av olika anledningar bär
ansvaret. Andra tycker att bebyggelseutvecklingen överfördes i allt för stor omfattning till
politiker och administratörer som inte hade kunskap inom fysisk planering vilket i sin tur
medförde att ekonomiska faktorer fick allt för stor prioritet (Söderqvist 1999:12f).

Nyanserande perspektiv
Vidén (1999) anser att en negativ schablonbild kring miljonprogrammets bostadsområden har
fått ett starkt fäste. Författaren menar att resultatet av miljonprogrammet är mycket mer
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komplext än vad som återges i många sammanhang. Att det under den här perioden tillfördes
många nya och positiva inslag i bostadsbyggandet är Vidén övertygad om. Hushållens
generella bostadsstandard ökade i en utsträckning som idag kan vara svårt att föreställa sig.
Under den här perioden sattes på sätt och vis framtidens standard med exempelvis trafiksäkra
gång- och cykelbanor, handikappanpassade hissar och rymliga kök och badrum.
Bostadsområdena i miljonprogrammet gav tillgång till varmvatten, badrum och avskilda
sovrum vilket inte var givet att alla hade tillgång till under tidigare decennier (Vidén
1999:54).
Hall (1999) menar att uppfattningen att ifrågasätta varför miljonprogrammet blev så dåligt
borde bytas ut mot en frågeställning kring varför miljonprogrammet blev så pass hyfsat som
det blev. Den huvudsakliga problematiken menar Hall består i att miljonprogrammet kretsade
kring en idé om att det skulle byggas bostäder som man ansåg att människor borde vilja ha
och inte särskilt mycket kring vad människor faktiskt önskade. Hall betonar vikten av att
förstå och granska miljonprogrammet utifrån vad miljonprogrammets bostadsområden är och
inte kritisera det utifrån allmänna föreställningar (Hall 1999:207f).
Raattamaa (2006) menar att det inom arkitektkåren finns något som han kallar ”den
underkända erfarenheten”. Raattamaas åsikt utgår från att många inom arkitektkåren betraktar
en stor del av förortens bostadsområden som ett misslyckande som inte går att åtgärda.
Författaren menar att det finns ett förakt mot förorten, det liv som levs i förorten räknas inte
utan det är på förhand redan utdömt som dåligt och fel. Raattamaa anser att det inte behövs
mer nedvärdering av förorten, det för inte utvecklingen vidare. Raattamaa grundar en stor del
av sitt resonemang i klassfrågan, han menar att det sköljer en kommersialiseringsvåg över
dagens planering. I miljonprogrammets förort planerades det för offentliga mötesplatser som
medborgarhus, samlingslokaler, bibliotek. Idag framhålls gatan som den centrala offentliga
mötesplatsen. Raattamaa menar dock att innerstadens gata är idealiserad och överskattad.
Författaren tror inte att det sker en massa spontana möten på gatan. Dessutom påtalar
Raattamaa att innerstadens offentliga miljöer förutsätter konsumtion, författaren framhåller ett
café som exempel för detta. Många av miljonprogrammets områden är planerade efter andra
principer. Områdena byggdes ofta upp kring offentliga mötesplatser som gav förutsättningar
för möten utan att behöva spendera pengar (Raattamaa 2006:120, 123f).

Segregation och sociala problem
Ramberg (1997) framhåller hur det under början av 1970-talet började ske en förändring på
den svenska bostadsmarknaden. Det fanns efter miljonprogrammets genomförande ett stort
överskott
av
lägenheter
i
förortsområdena.
Många
började
flytta
ifrån
miljonprogramsförorterna och Ramberg menar att det nu fanns en bred allmänhet som istället
kunde investera i att bygga eller köpa ett eget hus. Samtidigt ökade invandringen till Sverige.
De nyanlända immigranterna betraktades som lösningen på problematiken med tomma
lägenheter i förorterna. Invandrare hänvisades till förorter där det fanns outhyrda lägenheter
och många gånger var det miljonprogramsområden med låg status på bostadsmarknaden.
Efterhand började det växa fram ett mönster som var att olika etniska grupperingar sökte sig
till områden där de visste att människor från deras hemland var bosatta. Det kunde vara en bra
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start att bosätta sig där exempelvis familj, vänner eller andra med likartad bakgrund fanns
närvarande. Samtidigt som andelen invandrare ökade i miljonprogramsförorten uppkom en
tendens till att allt fler av ”de svenska hushållen” valde att flytta vidare till andra stadsdelar.
Det har uppstått en allt mer synlig etnisk och social segregation mellan olika stadsdelar i flera
svenska städer (Ramberg 1997:154f).
Segregation är enligt Arnstberg & Bergström (2010) i grunden en naturlig process som
bygger på människans vilja att bo nära eller med likasinnade. Ändå kan segregationen
utvecklas negativt om det skapas omfattande funktionella och sociala skillnader mellan
stadens bostadsområden. Det kan ge upphov till en ”vi och dom-känsla” och
integrationsproblem (Arnstberg & Bergström 2010:86f). Sernhede (2004) fastslår att det i
Sverige likt många andra västeuropeiska länder sker en negativt segregerande utveckling där
utanförskap och fattigdom koncentreras till vissa områden. Det kan i sin tur leda till problem
att integrera sig i resten av samhället för människor som är bosatta i de områdena. Sernhede
menar att många svenska storskaliga miljonprogramsförorter kan inbegripas i vad författaren
benämner som en ”territoriell stigmatiseringsprocess”. Det finns en allmän och till stor del
medial konstruktion av förorten som har gjort att det uppstått en rädsla och osäkerhet
gentemot vissa förortsområden. Denna rädsla och osäkerhet drabbar dem som bor i dessa
områden men även människor i övrigt i samhället som kanske inte vågar besöka eller vistas i
vissa förorter. Den stereotypiska bilden av förorten kretsar enligt Sernhede exempelvis kring
kriminalitet, ras-, kultur- och religionsmotsättningar och dessa motsättningar förstärker ”vi
och dom-känslan” i samhället (Sernhede 2004:112f).
Enligt Olsson & Törnquist (2009) finns det vissa förorter som är speciellt utsatta. Författarna
beskriver att dessa förorter består av en fattig befolkning, sociala problem och stor andel
invandrare. Områdena består av 70-100 % invandrare från olika delar av världen (Olsson &
Törnquist 2009:24). Strömberg & Elander menar att det i många stadsdelar har funnits en hög
grad av arbetslöshet, fattigdom, drogproblem, gängvåld och kriminalitet under lång tid. Och
trots att sådana problem funnits närvarande har nya invandrare i samband med stora
immigrationsvågar koncentrerats till de utsatta förorterna (Strömberg & Elander 2001:173).
Enligt Langhorst (2013) är det främst på grund av den sociala utsattheten som finns i många
av miljonprogrammets förorter som gör att brottsstatistiken är hög i dessa områden.
Författaren menar att låg social och ekonomisk status, oavsett plats, alltid för med sig högre
risk för kriminalitet. Därtill finns det i många miljonprogramsförorter en stor andel barn och
ungdomar och statistiskt sett är det vanligare att yngre människor oftare begår brott.
Langhorst beskriver också att det finns en problematik i hur rapporteringen från händelser i
dessa områden förmedlas vidare i media. Många gånger har det undanhållits uppgifter som
kan förklara upprinnelsen till olika händelser (Langhorst 2013:62, 107f).

Storstadsutredningen och storstadssatsningen
1988 tillsattes storstadsutredningen. Storstadsutredningens arbete resulterade år 1990 i
slutbetänkandet Storstadsliv. Rika möjligheter - hårda villkor. Inom ramen för
storstadsutredningen genomfördes bland annat en kartläggning av den sociala välfärden och
segregationen i Stockholm, Göteborg och Malmö. Boendesegregationen i storstäderna ansågs
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dels bero på bostadspolitiken som fördes under 1970- och 1980-talet och dels på grund av den
ojämlika inkomstutvecklingen som uppkommit mellan olika områden. Flera av
miljonprogrammets storskaliga förorter började befolkas av låginkomsttagare,
arbetskraftsinvandrare och flyktinginvandrare. Utifrån socialbidragsberoendet i olika
stadsdelar redogjordes det i storstadsutredningen för vilka områden som var ”minst
attraktiva”. Det identifierades drygt 50 utsatta stadsdelar, majoriteten var
miljonprogramsförorter. I dessa stadsdelar fanns det en del återkommande kännetecken.
Andelen utlandsfödda var betydligt fler än i andra delar av storstäderna. Det var en högre
andel låginkomsttagare. Elevernas skolbetyg var låga och långa sjukskrivningar var vanligare
här än i andra stadsdelar. I de utsatta stadsdelarna framkom det att invånarnas
socioekonomiska ställning hade ett samband med deras hälsotillstånd. Storstadsutredningen
redovisade dessutom att invånarna i de utsatta stadsdelarna på olika sätt hade en negativ
inställning till sin boendemiljö. Invånarna uttryckte att de upplevde en otrygghet och rädsla i
sin stadsdel, deras sociala gemenskap och interaktion var begränsad. Även fysisk och estetisk
utformning ansågs generellt sett bristfällig. Det fanns också brister i hur arbetet med skötsel
och förvaltning av hus och närmiljö bedrevs i dessa områden (SOU 1998:94f).
I samband med storstadsutredningen föreslogs en rad åtgärder för hur olika problem som
kretsade kring de utsatta stadsdelarna skulle hanteras. I förhållande till de sociala problemen
ansågs det dels vara viktigt med investeringar som kunde skapa sysselsättning i
framtidsbranscher. Därtill ansågs det viktigt med insatser som kunde ge ökad rehabilitering
och utbildning för arbetsmarknadens behov. Dessutom uttrycktes det hur samarbetet mellan
offentliga huvudmän och organisationer inom storstadsområdena behövde förbättras, främst
gällande arbetsmarknads- och socialpolitiska insatser. En utveckling av detta samarbete
förmodades ge enskilda invånare större möjlighet att förvärvsarbeta men också förbättra
utbudet av arbetskraft på arbetsmarknaden (SOU 1998:95).
Genom storstadsutredningen utpekades även ett antal generella förändringsbehov i de utsatta
stadsdelarna. Det ansågs nödvändigt med investeringar i infrastruktur. Det framfördes att det
behövdes fler arbetsplatser. Stadsmiljön ansågs vara i behov av förbättring. Storskaligheten
och anonymiteten behövde brytas. Det kulturella och sociala livet behövde utvecklas, för att
utveckla detta rekommenderades bland annat att de utsatta stadsdelarna berikades med
arkitektoniska kvalitéer och konstnärlig utsmyckning. Det framfördes också att
bostadsbolagens förvaltningsorganisation behövde förändras. Det föreslogs en
omstrukturering där bostadsbolaget delades upp i flera mindre dotterbolag. Genom en mer
lokalt förankrad bostadsförvaltning kunde effektiviteten ökas (SOU 1998:95).
Sammantaget krävde åtgärderna som föreslogs i storstadsutredningen omfattande offentliga
investeringar. Det föreslogs att staten skulle inrätta ett anslag till förändringsåtgärder.
Anslaget skulle fördelas ut till kommunerna och sedan vidare till förändringsprojekt i de
utsatta stadsdelarna. Den platsspecifika situationen ansågs viktig att uppmärksamma. Genom
lokala handlingsprogram skulle invånarna i respektive stadsdel involveras (SOU 1998:95f).
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Det som närmast kan ses som ett fortsättningsarbete i förhållande till storstadsutredningen
1990 är storstadssatsningen. Mycket av det som tidigare uppmärksammats i
storstadsutredningen låg till grund för storstadssatsningen. Storstadssatsningen var ett
åtgärdsprogram som röstades igenom av riksdagen 1998. Det innebar en omfattande
investering, en miljardsatsning på förändringsarbete i 24 områden. Målet med
storstadssatsningen var dels att ge goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt och
därmed bidra till nya arbetstillfällen. Det andra målet var att bryta den sociala etniska och
diskriminerande segregationen i storstadsregionerna. Enligt Törnquist (2004) har
storstadssatsningens målsättningar varit orealistiska. Även om det bidragit till förändringar så
är det stora strukturella förhållanden som är orsaken till segregationen och de sociala problem
som finns i vissa stadsdelar. Författaren menar att den viktigaste insikten som
storstadssatsningen bidragit med förmodligen är att det medfört en större förståelse för
problemens omfattning och komplexitet (Törnquist 2004:2f).

Förändring och förnyelse i miljonprogrammet
Åtgärder som har genomförts i miljonprogrammets bostadsområden är allt ifrån mindre
ingrepp till omfattande förändringar för hela bostadsområden. Olika förutsättningar som läge,
byggnadssätt, ekonomiska förhållanden etcetera påverkar och sammantaget finns en stor
mångfald gällande vilka åtgärder som har genomförts. Mindre ingrepp och små renoveringar
är enligt Vidén (1999) ett återkommande inslag som främst inneburit att hantera bostädernas
generella åldrande och slitage. Det har dock varit mer vanligt att det i samband med generellt
åldrande och slitage genomförts extrainsatser i miljonprogrammets bostadsområden jämfört
med bostadsområden från andra tidsperioder. Något som också skett kontinuerligt är att
bostadsbeståndet från miljonprogramstiden minskat, en hel del bostadshus har rivits (Vidén
1999:133f).

Underhåll och mindre justeringar
Inledningsvis, under 1970-talet och en bit in på 1980-talet, genomfördes det i en del
miljonprogramsområden åtgärder som på olika sätt skulle förhöja kvalitén i utemiljöer och
gemensamma utrymmen. Under perioden 1975-1986 fanns möjligheten att erhålla ett statligt
miljöförbättringsbidrag vid förändring av bostadsområdenas utemiljöer. Det kunde handla om
att förändra markbeläggning, att tillföra ny växtlighet, nya lekplatser eller att bygga om förråd
och tvättstugor. Förändringarna var sällan omfattande när det gäller bebyggelsen utan det
kretsade oftast kring upprustningar av olika slag. Ibland förändrades dock karaktären i
bebyggelsen, om en byggnadsdel var i behov av renovering kanske denna del även
förändrades för att pröva nya arkitektoniska uttryck (Särnbratt 2006:41). Enligt Vidén (1999)
kan förändringarna som skedde med hjälp av miljöförbättringsbidraget betraktas som en
förnyelse med en strategi att färdigställa illa planerade eller oklara bostadsmiljöer. Det var en
stor del av miljonprogrammets bostadsbestånd som förändrades i samband med åtgärder
kopplade till miljöförbättringsbidraget. Ett krav för att erhålla miljöförbättringsbidraget var att
boende skulle ges möjligheten att involveras vid förändringsarbetet, visserligen hanterades
detta väldigt olika från fall till fall. Ibland hölls bara några informationsmöten medan det
finns andra exempel där medborgarna involverades i en kontinuerlig process av samråd och
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även delgavs möjligheten att medverka och arbeta med plantering av ny växtlighet eller
liknande (Vidén 1999:159f).

Turn-around projekt
Under 1980-talet blev det på flera håll vanligt att omfattande ombyggnadsåtgärder
implementerades i miljonprogrammets bostadsområden. Begreppet ”turn-around” myntades
på 1980-talet som en benämning för de omfattande omdaningarna. Olsson & Törnquist (2009)
framhåller att flera bostadsföretag som bedrev förvaltning i förorten led stora förluster på
grund av långa perioder med tomma lägenheter i beståndet. Från bostadsföretagens sida fanns
det ett starkt intresse att bygga om och försöka påverka situationen. När de statliga ROTlånen och bidragen kom till 1983 blev det också möjligt att genomföra omfattande
förändringsarbeten. Enligt Olsson och Törnquist innebar långa ombyggnadstider, höjda
bostadskostnader och andra selektionsmekanismer att många invånare var tvungna att flytta
vidare till andra stadsdelar. Författarna menar att det både i Sverige och internationellt verkar
vara en säker slutsats att dessa turn-around projekt inte löser problematiken kring utsatta
stadsdelar. Problematiken förflyttas istället vidare någon annanstans (Olsson & Törnquist
2009:31f).
Särnbratt (2006) framför att syftet med turn-around projekten var att förändra bebyggelsens
karaktär och status för att locka nya människor till områdena. Det kunde vara mer eller
mindre genomgripande förändringar men viljan var att ge en annan syn på områdena genom
förändringarna. Under den här tiden finns det exempel där omvandlingen inneburit att
bostadshus har demonterats eller omgestaltats helt och hållet. Ibland har hus rivits för att ge
plats åt nya verksamheter. Under den här perioden var det få som ansåg att det fanns värden i
miljonprogrammets bebyggelse och arkitektoniska karaktär. Det fanns en stark tilltro till att
arkitekturen skulle förändras för att ge olika områden ett nytt arkitektoniskt uttryck (Särnbratt
2006:42).
Enligt Vidén (1999) genomfördes det många gånger stora förändringar i bebyggelsen såväl
som i den yttre miljön. Den här typen av förändring implementerades ofta på storskaliga
miljonprogramsområden med 1000 lägenheter eller mer. Målsättningen var i många fall att
öka variationen i bebyggelsen. Rivningen av byggnader har ibland inneburit att det har bildats
mer öppna och varierade gårdsytor som sedan kompletterats med ny och ofta påkostad
markbehandling och växtlighet. Nya bostadstyper har tillförts för att anpassa bostadsbeståndet
till den efterfrågan som funnits vilket i sin tur inneburit att en hel del flerfamiljshus
konverterats till någon annan bostadstyp, många gånger till radhus. Vid flera turn-around
projekt har det drivits ett hårdfört arbetssätt som drabbat boende i området. Bostäder har
försvunnit, förändrats och blivit betydligt dyrare att bo i (Vidén 1999:176,180f, 185).

Varsamma förändringar
Från slutet av 1990-talet har varsamhet kommit att karaktärisera förändringar i
miljonprogrammet. Det har utvecklats en acceptans och en större förståelse för
miljonprogrammets bostadsområden. Förändringar är mer varsamma mot såväl bebyggelse
som gentemot invånarna som bor i områdena där förändringen genomförs. Arkitekturens
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formspråk och grundförutsättningar analyseras och utvärderas för att sedan anpassa
förändringar i samklang med de förutsättningar som finns (Särnbratt 2006:43f). Enligt Vidén
(1999) har det även vuxit fram en bred enighet bland förvaltare och forskare att det centrala i
samband med upprustningen av miljonprogrammets bostadsområden är att sträva efter en
hållbar utveckling. Arbetet bör utgå från en helhetssyn där en hållbar utveckling inte enbart
berör fysiska förändringar. De fysiska förändringarna är snarare en del av helhetsbilden som
skapar ramarna för det sociala livet, boendet och förvaltningen. Den ursprungliga miljön och
de kvaliteter som finns bör utnyttjas. Det finns enligt Vidén flera faktorer som spelar in. Till
exempel arkitektoniska, kulturhistoriska och ekonomiska faktorer samspelar och avgör hur
förändringarna går tillväga. Att involvera medborgarna är närmast en förutsättning för ett
riktigt lyckat omdaningsprojekt. Det räcker inte att medborgare involveras utan det är också
av stor vikt hur dialogen förs med medborgarna (Vidén 1999:147).

Nya teoretiska förhållningssätt kring förorten
I likhet med hur det praktiska förändrings- och förnyelsearbetet och de förändrade
angreppssätt som går att urskilja har åsikterna kring miljonprogrammet bland forskare också
förändrats. I detta avsnitt presenteras några åsikter från författare som anser att det krävs en
annan inställning kring förortens bostadsområden.

Acceptera förutsättningarna
Rådberg (2006) menar att förorten framstår som ett sekundärt boendealternativ. Författaren
anser att detta blir en belastning för dem som bor i förorten men även ett hinder för en
stadsbyggnadspolitik där förorten ses som en viktig resurs i framtiden. Enligt Rådberg bör
framtidens stadsbyggnadsdebatt fokuseras kring perspektivet att betrakta förortens problem
och möjligheter och inte jämföra förorten med innerstaden. Vidare anser författaren att
debatten bör byggas kring en stabil grund av kunskap om förorten vilket kräver ett nytt
stadsbyggnadstänkande där förortens områden utvärderas utan att blanda in förutfattade
meningar om vad som är dåligt med förorten (Rådberg 2006:7f).
Marshall (2006) anser att framtidens förhållningssätt kring staden inte kan vara beroende av
uppfattningar om en bättre eller en sämre stad. Istället förespråkar författaren att
utgångspunkten bör vara att acceptera stadens olika delar och arbeta utefter realitet och inte
efter ett ideal. Marshall anser att stadens uppbyggnad inte enbart kan bestå av innerstadens
utformning, andra typer av urbana inslag fyller också en nödvändig funktion. Marshall anser
att staden ska betraktas utifrån ett helhetsperspektiv, den behöver inte nödvändigtvis tolkas
genom den klassiska centrum- och periferi indelningen (Marshall 2006:267, 269).

Alternativa tolkningar av staden
Tunström (2009) framför att en generalisering kring stadsbyggnadstyper inte är lämplig. Såväl
innerstaden som förorten består av olika platser och miljöer i olika städer och därmed blir det
missvisande att jämföra innerstad och förort på ett allmänt sätt. Tunström framhåller att
komplexitet, mångfald och liv såväl som monotoni och enformighet går att finna både i
innerstaden och i förorten. Författaren anser att det finns ett tomrum i stadsbyggnadsdebatten,
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att det behövs fler alternativa ideal- och problembilder. Tunström urskiljer dock en
problematik i de exempel där olika författare har försökt konstruera nya föreställningar om
staden. Författaren menar att olika begreppsliga experiment ofta tar avstamp i traditionella
uppdelningar av staden vilket gör att polariseringen kvarstår. Gamla begrepp kan enligt
författaren föra med sig innehåll och laddningar som gör att låsningar kvarstår (Tunström
2009:170f).
Ett begreppsligt experiment är Zwischenstadt. Det är den tyske arkitekten Thomas Sieverts
som står bakom begreppet Zwischenstadt. Sieverts (2003) beskriver Zwischenstadt som en
mellanrumsstad, en plats mellan stad och land. Siverts betraktar ett helt stadslandskap och
menar att man istället för att kritisera för sådant som bristande stadsmässighet borde beakta
möjligheterna i stadens mellanrum. Sieverts betraktar mellanrumsstaden som en plats med
potential där det finns stora öppna ytor som kan utnyttjas och binda samman stadslandskapet.
Enligt Sieverts ger den traditionella innerstaden upphov till en slags mental barriärskapande
effekt för mellanrumsstadens fortsatta utveckling. Författaren anser att det finns en myt om
den traditionella staden och dess utformning som många gånger framhålls som den främsta
stadsstrukturen. Enligt Sieverts glömmer många hur denna typ av stadsstruktur bidragit till
social misär, trångboddhet och spridandet av sjukdomar. Författaren menar visserligen att den
traditionella innerstaden ska bevaras i så hög utsträckning som möjligt men att modellen inte
går att kopiera överallt. Enligt författaren kan den traditionella innerstadsstrukturen användas
där omgivningarna tillåter det. På vissa platser där det finns särskilda kulturella, sociala och
ekonomiska förutsättningar kan det vara befogat att etablera nya former av
innerstadsstrukturer. Istället för att fastna vid uppfattningen att den traditionella innerstadens
miljöer är svaret på vad en god stadsmiljö är borde perspektivet enligt Sieverts vara att skapa
goda stadsmiljöer utifrån de förutsättningar som finns på platsen (Sieverts 2003:17f:48f).
Bradley (2009) beskriver hur en tät stad många gånger används med argument som kretsar
kring att det är ett hållbart alternativ vilket egentligen inte är en självklarhet. Bradley menar
att den täta staden framförallt passar in i den post-industriella ekonomin och i byggherrarnas
önskemål. Det finns enligt författaren större möjligheter att skapa förutsättningar för ett
självförsörjande liv utanför städerna eller på mindre orter. Bradley framhåller att den täta
staden inte behöver vara mer miljövänlig att bo i än förorten. I förorten där naturen många
gånger finns nära kan det också finnas goda förutsättningar att leva miljövänligt (Bradley
2009:250-252).
Höyer & Holden (2003) redogör för att stadsmiljön kanske inte är den huvudsakliga orsaken
till hur pass hållbart en stads invånare kan leva. Författarna belyser hur hushållets livsstil,
konsumtionsmönster och ekonomiska tillgångar är faktorer som också påverkar ett hållbart
levnadssätt. Den täta staden kan mycket väl vara en utformning där det finns goda
förutsättningar att leva ett hållbart liv. Samtidigt styr de privata ekonomiska tillgångarna hur
människor lever sina liv. Invånare med stora ekonomiska tillgångar kanske gör fler fritidsoch nöjesresor än invånare med mindre ekonomiska tillgångar. Invånarna i en tät
innerstadsmiljö utgörs många gånger av människor med goda ekonomiska förutsättningar.
Trots att det kan finnas förutsättningar att leva ett hållbart liv genom att stadsmiljön är
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utformad på ett visst sätt kan livsstilen ändå vara ohållbar genom att man exempelvis gör
många fritids- och nöjesresor (Höyer & Holden 2003:329f, 344f).

Framtidens attraktiva förort?
Trots att Rådberg (2006) uttryckt starka kritiska åsikter om funktionalismens förorter menar
författaren samtidigt att det är i förorten den största utvecklingspotentialen finns. Enligt
författaren är det ganska självklart att framtidens möjligheter finns i förorten eftersom stora
delar av dagens städer består av förorter, därtill finns det begränsade möjligheter att förtäta i
stadskärnorna medan det finns stora möjligheter att förtäta i förorterna (Rådberg 2006:48).
Enligt Rådberg (1997) är stadsutbredning en grundläggande urbaniseringsprocess som länge
har ignorerats trots att den är djupt förankrad i samhällets ekonomiska, sociala och tekniska
förutsättningar. Istället för att motarbeta stadsutbredningen anser Rådberg (2014) att
stadsbyggandet bör fokuseras mot att erbjuda attraktiva boplatser i förorten (Rådberg
1997:118;Rådberg 2014:102).
Olsson & Törnquist (2009) menar att framtidens förändringsarbete i förorten säkerligen
kommer präglas allt mer av det som enkelt uttryckt kan betraktas som ett nutida
stadsbyggnadsideal. Den gamla, traditionella innerstaden står som förebild för dagens
stadsbyggnadsidéer som i hög utsträckning kretsar kring synen på det offentliga rummet.
Stadsmiljön utformning och verksamheter ska ge förutsättningar för ett särskilt stadsliv. Det
ska finnas funktionsblandade miljöer och mötesplatser. Den här synen på staden anser
författarna numera påverka hur analyser och insatser genomförs i stadsplaneringen. Olsson &
Törnquist påpekar att dessa innerstadsinfluerade tankegångar inte har påverkat
förändringsarbetet i förorterna i någon större utsträckning tidigare men att det är högst troligt
att de kommer göra det i framtiden (Olsson & Törnquist 2009:18f).
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Kapitel 3.

Teoretiskt ramverk
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Introduktion
Detta avsnitt bildar en teoretisk grund och en inriktning för det som undersöks i den här
uppsatsen. Det som ska undersökas är hur attraktivitet antas utvecklas i den storskaliga
förorten. Det teoretiska ramverket utgår från attraktivitet ur två avseenden. Ett perspektiv
handlar om attraktivitet utifrån att det finns eller kan utvecklas i en stadsdels befintliga
förutsättningar. Det andra perspektivet handlar om attraktivitet som något vilket finns eller
kan utvecklas i stadsmiljön. Tillsammans bildar dessa perspektiv ett synsätt på hur
attraktivitet kan tolkas. Med beståndsdelar från dessa perspektiv utformas i det efterföljande
metodkapitlet en analysmatris som används vid undersökningen av förändringsarbetet i
Gårdsten, Järvafältet och Rosengård. En del i studien är samtidigt att problematisera
attraktivitet och begrepp som sammankopplas till attraktivitet. En teoretisk utgångspunkt i
studien är därför kopplad till hur makt och hegemoni kan uppstå kring det som konstrueras
som en attraktiv utformning av staden.

Teoretisk utgångspunkt
Enligt Foucaults perspektiv är makt det som skapar vår omvärld och gör att något benämns på
ett särskilt sätt och att något annat utesluts. Makten är produktiv, det är något som bildas i
diskurser, kunskap, kropp och subjektiviteter. Det finns i olika sammanhang sådant som
motiveras som sant eller falskt. Makt är kopplat till en kamp kring vad som anses vara sant
inom ett visst område. Olika åsikter kan sägas kämpa om etablerandet av hegemoni, att nå
herravälde över betydelsen av ett fenomen. Hegemoni innebär att det finns en avsaknad av
kamp. Det etableras ett samförstånd över att något är på ett visst sätt. Foucault menar att det
inte finns något som är en sanning utan en det bara finns uppfattningar och konstruktioner om
vad som är sant och vad som är falskt (Winther Jørgensen och Phillips 2000:20f, 54f). Det
kan ge upphov till en maktsituation när någon specifik stadsutformning framställs som
attraktiv. Det finns en risk att det etableras en sanning om vad som är en bättre och en sämre
utformning av staden men även vad som är rätt och fel angreppssätt vid förändringsarbete i
förorten. Den teoretiska utgångspunkten kan sägas utgöra en ram för hur förändringsarbetet
undersöks. Meningen är att det som konstrueras som attraktivt ska problematiseras på olika
sätt. Men det behövs även en ram för hur attraktivitet kan tolkas för att kunna undersöka det.
Följande delar i det teoretiska ramverket bildar därmed olika perspektiv för hur attraktivitet
undersöks i den här uppsatsen.

Förutsättningar
Rådberg (2006) beskriver attraktivitet som ett komplext fenomen som är något som uppstår i
växelverkan mellan byggd miljö och människorna som utnyttjar den. Attraktiviteten avgörs
till stor del av den platsspecifika kontexten men även av historiska och kulturella aspekter
(Rådberg 2006:48). Attraktivitet är i det här perspektivet omöjligt att fastställa. Utifrån
resonemanget kan det dock konstateras att attraktivitet på något sätt kan finnas inbäddat i
förutsättningarna hos en plats. Nedan kommer det föras ett vidare resonemang generellt kring
förutsättningar som finns i förorten och hur dessa kan utnyttjas vid förändringsarbete.
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Larsson (2006) anser att förortens kvaliteter kan bestå i att det finns närhet till natur och en
stark gemenskap i bostadsområdet samt att det finns kontraster till innerstadens stressiga
miljöer, anonymitet och trängsel (Larsson 2006:31). Tägil & Werne (2007) menar att
arkitekturen och den rumsliga organisationen kan ha kvaliteter som ger utrymme för många
olika former av användningsområden. Författarna anser att förortens bostadsområden är
väldigt olika varandra när det gäller arkitektur, karaktär och identitet. De menar att
bebyggelsen faktiskt är varierad i såväl material, form, hustyp och rumslig organisation.
Dessutom menar Tägil & Werne att trafiksepareringen fungerar bra och är uppskattad av
många, det finns en hög grad av trafiksäkerhet. Författarna anser att uppdelningen, med
bilvägar, motorleder och topografi bildar barriärer som förstärker stadsdelarnas
avgränsningar. Tack vare dessa avgränsningar urskiljs förortens stadsdelar från det övriga
stadslandskapet vilket författarna menar bidrar till att invånarna lättare kan identifiera sig med
sin stadsdel (Tägil & Werne 2007:23f).
Identitet är ett återkommande begrepp som skulle kunna vara en viktig del i förutsättningarna
hos förorten. Lilja (1999) beskriver hur identitet för en plats byggs upp genom ett samspel
mellan bebyggelse, verksamheter, händelser och människor som är knutna till platsen.
Människan tillägnar sig sin fysiska omgivning, tillskriver platsen vissa värden och sedan
skapas mening på platsen. Stadsmiljön bidrar på ett eller annat sätt till att de boende i
stadsdelen kan finna mening och identitet i vardagen (Lilja 1999:20). Sernhede (2004)
nämner hur stigmatiseringen mot förorten kan bygga upp ett behov av att försvara sin stadsdel
och en speciell identitet som stadsdelen representerar (Sernhede 2004:116). Enligt Sernhede
blir förorten viktig som såväl ett individuellt som ett kollektivt identitetsbygge för många
människor. Förorten som plats är viktig för människorna som bor och växer upp där.
Sernhede menar att många människor som är bosatta i förorten uppvisar ett starkt behov att
förmedla vidare hur viktig stadsmiljön och gemenskapen i förorten är (Sernhede 2001:217f,
223). I förorten kan det alltså finnas en identitet som byggs upp av den diskriminering som
finns mot förorten. Ett resultat av detta är att förortens invånare har en särskild gemenskap
och stadsmiljön blir en slags symbol för detta. Identitet kan visserligen betraktas på olika sätt.
Dels som något vilket förortens stadsmiljö innehar och dels som något vilket invånarna
representerar.
Larsson (2006) ger exempel på rumsliga tankegångar där tonvikten är att ta hänsyn till
förortens befintliga utmaningar och möjligheter. Larsson beskriver modernismens stad som
ett uttryck av antiurbanism, att bygga i naturen istället för att bygga stad. Utmaningen ligger i
att hitta balansen i förändringarna, att utveckla urbana kvaliteter och samtidigt bevara
antiurbana kvaliteter. Det behövs en inställning som varken är att förortens områden ska
byggas om till innerstadsmiljö eller att den glesa stadsmiljön ska accepteras fullt ut.
Författaren anser att det krävs metoder som frigör sig från tidigare tankesätt. Larsson
framhåller att strategiska förhållningssätt och en långsiktig planering är viktig. Larsson talar
också om helhetssyn, vilket enligt författaren innebär att det bör ges ökad vikt vid att anpassa
förändringar till omgivningen, platsen och äldre bebyggelsemiljöer. Nya kvaliteter bör
förankras i platsens specifika lägeskvaliteter och omkringliggande miljöer. Arkitektonisk
kreativitet kan tillföras men med omtanke för de befintliga arkitektoniska uttrycken. Enligt
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Larsson krävs det allsidiga analyser av vilka problem och vilken potential som finns i
förortens stadsmiljöer. Med platsspecifika gestaltningsprinciper kan potentialen sedan
vidareutvecklas så att nya urbana kvaliteter som tillförs harmoniserar med de befintliga
antiurbana kvaliteterna. Det behövs kanske inte nya stadsformer eller nya estetiska uttryck
utan att det kan finnas goda möjligheter att utnyttja och bygga vidare på existerande
traditioner. Essensen ligger i att lyckas hantera den enskilda platsens särprägel (Larsson
2006:32f).
Larssons åsikter kännetecknas av ett accepterande av förortens förutsättningar. Resonemanget
bottnar i att analysen av de platsspecifika förutsättningarna är betydelsefull. De problem och
den potential som finns i stadsmiljön på en specifik plats bör utvärderas noga.
Gestaltningsprinciper ska sedan utvecklas i förhållande till analysen av de förutsättningar som
finns. Under nästa rubrik följer redogörelser för de värden som idag kan tänkas vara centrala i
arbetet med att skapa attraktiva stadsmiljöer.

Stadsmiljö
Enligt Tunström (2009) är några av de begrepp som idag brukar sammankopplas till en
attraktiv utformning stadsmässighet, funktionsblandning och täthet. Den traditionella
innerstaden kan ses som en viktig inspiration för vad begreppen inrymmer. Visserligen finns
det en problematik i att det just inte finns någon klar definition av begreppen. Inom dessa
begrepp finns dessutom en mängd andra relaterade värden. Funktionsblandning och täthet kan
enligt författaren betraktas som nyckelvärden för att åstadkomma stadsmässighet (Jfr
Tunström 2009:86, 88f, 101f).
Caldenby (2012) ger konkreta exempel för vilka värden som begreppen kan tänkas utgöras av.
Författaren menar att det offentliga rummet är viktigt i en stadsmässig utformning, här ska
människor mötas och det ska ges förutsättningar till att människor möts genom tydliga
gränser mellan privata och offentliga rum. Entréer kan med fördel placeras ut mot offentliga
gatustråk. Småskalighet och blandade funktioner är enligt Caldenby prioriterade inslag i
nutidens stadsmässiga miljöer. Bebyggelsens form och skala bör utgå från människans mått,
rörelsemönster och sätt att orientera sig i stadsrummet. Trafiksystemet ska gärna vara
finmaskigt och det är särskilt viktigt att trafikslagen integreras (Caldenby 2012:73).
Enligt Neuman (2005) framhålls många gånger en tät stad som en hållbar stadsmiljö. Urban
sprawl (stadsutbredning) är motsatsen som många gånger beskrivs som en ohållbar utveckling
av staden. Den täta staden sägs vara mer energieffektiv och ge upphov till mindre utsläpp.
Detta eftersom invånarna i en tät stad anses kunna bo nära arbete och verksamhetsutbud vilket
gör att de kan gå, använda cykeln eller utnyttja kollektivtrafiken istället för att använda bilen
(Neuman 2005:12).
Enligt Olsson & Törnquist (2009) har det som något förenklat kan nämnas som dagens
stadsbyggnadsideal utvecklats som en motpol till förortens uppbyggnad. Enligt författarna är
dagens stadsbyggnadsidéer många gånger inspirerade av en traditionell innerstadsutformning.
Olsson & Törnquist menar att det i huvudsak bygger på en tanke om att stadsrummens
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utformning och verksamheter kan skapa förutsättningar för ett särskilt stadsliv. Författarna
anser att framtida insatser i förorten kommer påverkas i hög utsträckning av de nya idealen
för stadens utformning (Olsson & Törnquist 2009:18f). Det finns som sagt åsikter som utgår
från att det viktigaste är att ta hänsyn till förortens platsspecifika förutsättningar och att
innerstadsmiljöerna inte går att kopiera överallt (se till exempel Nylund 2007:7;Tunström
2009:165;Sieverts 2003:48). Det kan därför ses som en paradoxal utveckling om det
genomförs insatser i förorten som präglas starkt av stadsbyggnadsidéer som grundar sig i
innerstadens utformning. En del i problematiseringen av vad som är attraktivt består i att
undersöka hur förändringsarbetet i Gårdsten, Järvafältet, Rosengård påverkas av
innerstadsinfluerade tankegångar.
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Fallstudie
Undersökningen är en flerfallsstudie där kvalitativ innehållsanalys används som metod för att
undersöka ämnet. Bryman (2012) framhåller att en fallstudie kan föra med sig specifika
metoder som att observera, intervjua, analysera dokument och så vidare. Författaren förklarar
att en fallstudie utformas så att forskningen fokuseras kring en tydligt definierad plats eller
sammanhang, exempelvis en stadsdel eller en familj. En fallstudie sammankopplas ofta med
kvalitativa studier då dessa metoder ses som lämpliga för att i detalj undersöka ett specifikt
sammanhang men enligt Bryman kan fallstudien mycket väl användas med hjälp av
kvantitativa metoder (Bryman 2012:45,67f). Bryman framhåller fallstudien som något
problematisk eftersom nästan alla forskningsstudier kan sägas vara fallstudier. Vad som är
särskilt med en fallstudie är enligt författaren själva undersökningen av de unika
förutsättningarna (Bryman 2012:69).
Flyvbjerg (2006) menar att en vanlig missuppfattning är att det inte är möjligt att generalisera
utifrån forskningsresultat från en enda fallstudie. Författaren menar att detta enbart beror på
vilken fallstudie det handlar om och hur denna fallstudie har valts ut. En annan vanlig
missuppfattning om fallstudien är enligt Flyvbjerg att den oftast används för att verifiera
forskarens teoretiska utgångspunkter vilket författaren menar inte är något unikt för
fallstudien utan något som alltid kan utgöra en riskfaktor oavsett tillvägagångssätt. Flyvbjerg
anser snarare att fallstudien kännetecknas av ett sökande och ifrågasättande vilket resulterar i
det finns en större risk att forskaren faktiskt måste falsifiera initiala antaganden på grund av
vad som framkommit utifrån det empiriska materialet i fallstudien (Flyvbjerg 2006:424f,
429).
Yin (2006) nämner att en flerfallsdesign är att föredra om man har tillräckliga resurser för att
göra det. Enfallsdesign ger begränsad information om ett fenomen, dessutom anser han att det
ger analytiska fördelar med att genomföra en flerfallsstudie. Det finns enligt Yin större
sannolikhet att forskaren kan få ut övertygande resultat av sin studie om flera fall analyseras
(Yin 2006:68,76). I den här uppsatsen används en flerfallsdesign genom att de tre
studieobjekten Gårdsten, Järvafältet och Rosengård granskas. Studien begränsas till en
kvalitativ innehållsanalys av dokument som berör förändringsarbetet. Det kan hävdas att
fallstudien skulle kunna kompletteras med intervjuer eller andra metoder. Det har dock inte
funnits tillräckligt med tid och resurser för att exempelvis komplettera studien med intervjuer.
Dessutom anses den kvalitativa innehållsanalysen vara tillräcklig för att besvara uppsatsens
frågeställningar.

Kvalitativ innehållsanalys
Enligt Boréus & Bergström (2012) innebär termen innehållsanalys i grunden att kvantifiera
något. Exempelvis att räkna förekomsten av eller att mäta vissa företeelser i texter utifrån ett
specifikt forskningssyfte. Enligt Boréus & Bergström görs det numera ofta en distinktion
mellan kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Boréus & Bergström menar att en kvalitativ
innehållsanalys inte behöver syfta till att genomföra textanalyser där något räknas eller mäts
utan att den kan inrymma mer komplicerade tolkningar. Det vanligaste inom
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samhällsvetenskaplig forskning är att undersökningen fokuseras på textens innebörd. Enligt
Boréus & Bergström kan egentligen vad som helst innehållsanalyseras, allt ifrån romaner och
partiprogram till nyhetsartiklar och läroböcker (Boréus & Bergström 2012:50f). I uppsatsen
genomförs den typen av innehållsanalys som innefattar en tolkning av textens innebörd.
Källorna som utnyttjats vid innehållsanalysen består i huvudsak av olika typer av dokument
som belyser förändringsarbete i de storskaliga miljonprogramsförorterna.

Avgränsningar för undersökningen
En grundläggande faktor till att Gårdsten, Järvafältet och Rosengård har valts är därför att alla
studieobjekten passar in under avgränsningen för det som i den här uppsatsen betecknas som
storskalig miljonprogramsförort. Inom varje studieobjekt finns det dokumentation där
förändringsarbete i stadsdelarna beskrivs. Studieobjekten ger även exempel på platser med lite
olika förutsättningar och angreppssätt gällande förändringsarbetet vilket kan ge intressanta
jämförelser och perspektiv. Det har gjorts en del avgränsningar inom respektive studieobjekt.
Framförallt är det gällande undersökningsmaterialet som avgränsningar varit nödvändiga att
göra. Granskningen har styrts utifrån den information som presenteras i källor som har
utnyttjats. I vissa sammanhang hade undersökningen säkerligen givits ett större djup om fler
dokument och källor hade utnyttjats men det analyserade materialet anses ändå ge tillräckligt
med information och underlag för att besvara uppsatsens frågeställningar.

Design och genomförande
Det finns olika angreppssätt för hur en fallstudie kan genomföras. Yin (2006) framhåller olika
designsituationer för en fallstudie. För varje typ av design kan det även finnas flera
analysenheter. Genom att samma analysenheter appliceras på respektive fall kan det
upprätthållas en systematik och ett särskilt fokus för fallstudien. När det finns en tydlig
systematik i tillvägagångssättet kan också risken att oväntade felsteg görs minskas (Yin
2006:60,66). Analysenheterna beaktar sammanhang på en lägre nivå och kan ge möjligheter
att studien resulterar i utförliga analyser. Enligt Yin är det dock viktigt att det inte läggs för
stor vikt vid analysenheterna eftersom den holistiska aspekten då kan förbises. Det krävs ett
mångsidigt förhållningssätt där alla delar, även mer övergripande och helhetstäckande
perspektiv uppmärksammas (Yin 2006:66f). Enligt Boréus & Bergström kan det som
författarna benämner som ett analysinstrument konstrueras. Analysinstrumentet anger vad
som undersöks i materialet (Boréus & Bergström 2012:54).

Analysmatris
I den här studien vägleds arbetet utifrån ett analysinstrument i form av en matris som följer
nedan. Matrisen bildar en ram för hur attraktivitet undersöks i den här studien.
Analysmatrisen kan inte betraktas som ett svar på vad attraktivitet innebär i studieämnet utan
det är en tolkning av vad begreppet skulle kunna innehålla. Analysmatrisen består av
analysenheter som har hämtats från de två perspektiven på attraktivitet som presenterades i
det teoretiska ramverket. Enligt Boréus & Bergström (2012) är det rimligt att
analysinstrumentet många gånger behöver kompletteras och utvecklas under arbetets gång,
det tillkommer nya insikter och nya värden som kan vara viktiga att ta hänsyn till (Boréus &
Bergström 2012:54f). Arbetet har genomförts i likhet med Boréus & Bergströms beskrivning,
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genom arbetsprocessen har matrisen förändrats och utvecklats. Både genom arbetet med
analysen av de tre studieobjekten och genom nya teoretiska insikter har matrisen varit
nödvändig att justera. Det skulle kunna hävdas att matrisen borde innehålla andra eller fler
värden men den här avgränsningen är trots allt en genomarbetad tolkning av hur attraktivitet
kan betraktas i sammanhanget. Analysmatrisen är dock framförallt ett verktyg som utnyttjas
för att innehållsanalysen kan fokuseras och avgränsas kring vissa företeelser. Det är ett sätt att
undvika att studien blir för bred och omfattande. Dessutom blir arbetet mer systematiserat och
strukturerat genom att det finns ett fokus kring vissa företeelser. Matrisen består av två
kategorier som berör attraktivitet; förutsättningar och stadsmiljö. Inom respektive kategori
finns sökande begrepp och sammanhang. Kategorin förutsättningar innefattas av läge och
omgivning, potential, problem och identitet. Kategorin stadsmiljö innefattas av
stadsmässighet, funktionsblandning, förtätning och hållbarhet. I förhållande till
analysmatrisen innehåll undersöks det hur förutsättningar och förändringar beskrivs i
källmaterial som berör de tre studieobjekten. Vid en kvantitativt fokuserad innehållsanalys
hade kanske syftet varit att räkna förekomsten av matrisens sökande begrepp. I den här
studien ligger dock fokus vid att undersöka på vilket sätt och i vilket sammanhang begreppen
används. I nästföljande rubriker förs en diskussion kring analysmatrisens innehåll med
återkoppling till det teoretiska ramverket.

Förutsättningar
I det teoretiska ramverket framförs Rådbergs (2006) beskrivning av attraktivitet som ett
komplext fenomen vilket är något som uppstår i växelverkan mellan byggd miljö och
människorna som utnyttjar den. Attraktiviteten avgörs till stor del av den platsspecifika
kontexten men även av historiska och kulturella aspekter (Rådberg 2006:48). Utifrån
Rådbergs resonemang blir det tydligt att det inte är möjligt att helt fastställa vad attraktivitet
är. Men det går även att utläsa vad det kan vara som framkallar attraktivitet. Platsens
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förutsättningar är på olika sätt avgörande för hur attraktivt ett bostadsområde är. I ramverket
framkommer det också att eventuella förändringar i förorten bör utgå från de förutsättningar
som finns. Larsson (2006) menar att det krävs ett helhetsperspektiv där förändringar anpassas
till omgivningen, platsen och äldre bebyggelsemiljöer samt att det krävs allsidiga analyser av
vilka problem och vilken potential som finns på den plats som ska förändras (Larsson
2006:33). Ovanstående resonemang är bakgrunden till att det kommer undersökas hur läge
och omgivning beaktas inom de fall som studeras i den här uppsatsen. Det ger även upphov
till att det kommer undersökas vilken potential och vilka problem som formuleras i de olika
förändringsprojekten.
Därtill finns begreppet identitet inom kategorin förutsättningar. Lilja (1999) beskriver hur
identitet för en plats är något som byggs upp genom ett samspel mellan bebyggelse,
verksamheter, händelser och människor som är knutna till platsen. Lilja menar även att
stadsmiljön kan bidra till att de boende i en stadsdel kan finna en mening och identitet i
vardagen (Lilja 1999:20). Enligt Sernhede (2004) kan också storskaliga
miljonprogramsförorter representera en speciell identitet som byggs upp genom
stigmatiseringen mot sådana stadsdelar (Sernhede 2004:116). Detta är olika perspektiv på
identitet som är en del i hur förutsättningarna för en plats kan betraktas. Det kommer
undersökas om det inom förändringsarbetet beskrivs att det finns eller ska utvecklas någon
särskild identitet i stadsdelarna.

Stadsmiljö
I det teoretiska ramverket går det att utläsa att Tunström (2009) sammankopplar
stadsmässighet, funktionsblandning och täthet till det som ses som en attraktiv utformning av
stadsmiljön idag (Tunström 2009:101f). Caldenby (2012) beskriver att det offentliga rummet
är viktigt i en stadsmässig utformning. Genom tydliga gränser mellan privata och offentliga
rum ska människor ges möjlighet att mötas. Rum och entréer ska placeras ut mot offentliga
gatustråk. Småskalighet och blandade funktioner är viktiga inslag (Caldenby 2012:73). Det
kommer undersökas om det förs resonemang kring att förändringsarbetet i stadsdelarna ska ge
förutsättningar för en stadsmiljö som innefattas av sådana värden. En del i undersökningen
kring förändringen av stadsmiljön handlar även om att utvärdera hur hållbarhet beskrivs i det
analyserade materialet. Enligt Neuman (2005) brukar nämligen en tät stad även framhållas
som en hållbar stadsmiljö (Neuman 2005:12). Därtill är de värden som ingår under kategorin
stadsmiljö också en central del i det som Olsson & Törnquist (2009) något förenklat beskriver
som ett nutida stadsbyggnadsideal vilket har utvecklats som en motpol till förortens
uppbyggnad. I grund och botten är det en traditionell innerstadsutformning som står som
förebild. Olsson & Törnquist menar att dagens stadsbyggnadsidéer i huvudsak bygger på en
tanke om att stadsrummens utformning och verksamheter kan skapa förutsättningar för ett
särskilt stadsliv (Olsson & Törnquist 2009:18f). Frågan om förändringsarbetet påverkas av
innerstadsinfluerade tankegångar finns främst närvarande inom kategorin stadsmiljö.
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Gårdsten
Gårdsten är ett bostadsområde i de norra delarna av Göteborg som är beläget omkring 13
kilometer från stadens centrum. Området har ungefär 8500 invånare (Gårdstensbostäder
2015a). Gårdsten ingår i stadsdelen Gunnared som även utgörs av Angered, Lövgärdet och
Rannebergen. Majoriteten av Gunnareds bostadsområden är resultatet av generalplanen för
Angered-Bergum från 1968. I generalplanen planerades ett självförsörjande stadsområde för
ungefär 100 000 invånare och 70 000 arbetstillfällen. Gårdsten började byggas 1969 och
övriga områden tillkom åren därefter. Generalplanens ursprungliga intentioner förverkligades
inte helt och hållet då efterfrågan på bostäder minskade. I mitten på 1970-talet avbröts
utbyggandet då ungefär en tredjedel av den planerade expansionen var färdigställd.
Gunnareds områden är tidstypiska miljonprogramsförorter. Bebyggelsen är tydligt uppdelad i
bostads- respektive verksamhetsområden. Trafikseparering karaktäriserar varje område och
motorleder bildar barriärer som avskiljer områdena från varandra (Göteborgs stad 2008:8-10).

Analyserat material
I analysen av Gårdsten har flera källor utnyttjats. Förändringsarbetet i Gårdsten utgörs av
många olika projekt som har genomförts under lång tid. Det finns inget heltäckande dokument
som beskriver förändringsarbetet. I huvudsak består materialet som har använts av broschyrer
från Gårdstensbostäder. I dessa broschyrer beskrivs det hur bostadsbolaget arbetar och det
finns även information kring specifika förändringsprojekt. Vidare har det använts material
från Boverket som har publicerat en rapport kring förändringsarbetet i östra Gårdsten. Från
Göteborgs stad har översiktsplanen och stadsdelsbeskrivningen för Gunnared där Gårdsten
ingår utnyttjats. Slutligen är den arkitektoniska handlingsplanen för Gårdsten, som
genomfördes av Gunilla Svensson arkitektkontor, en del av källmaterialet.
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Geografiskt läge

Bild 1. Gårdsten är en stadsdel/bostadsområde i de norra delarna av Göteborg.
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Förutsättningar
I stadsdelsbeskrivningen framförs det att Gårdsten domineras av flerfamiljshus i 3-9 våningar.
Bostadsområdena i Gunnared anses ha hög kvalitet gällande utformningsstandard.
Utformningen har påverkats av dåtidens rationalisering och industrialisering av byggandet.
Bebyggelse och stadsmiljö präglas av ett enkelt formspråk. Enligt vad som framkommer i
stadsdelsbeskrivningen utmärks stadsdelarna i Gunnared av halvt genomförda trafiklösningar.
Trafiksepareringen bidrar enligt stadsdelsbeskrivningens författare till att många gång- och
cykelvägar i Gårdsten kan upplevas som otrygga. Det framkommer även i
stadsdelsbeskrivningen att stadsmiljön har nära till ”storslagen natur” men att det samtidigt
finns brist på planerade friluftsområden. De västra delarna i Gårdsten omfattas av
kulturhistoriskt värdefulla miljöer vilka bör bevaras på grund av de rumsliga kvaliteterna i
gårdarna och för detaljerade och konstnärliga utsmyckningar i bebyggelsen (Göteborgs stad
2008:27f).
Det nämns i en av Gårdstensbostäders broschyrer (2005) att de gjorde en ”faktainsamling och
lägesanalys” i ett tidigt skede för att fastställa vilka förutsättningarna var i Gårdsten. Utifrån
denna sammanställning framkom det att arbetslösheten bland de boende var det största
problemet för områdets utveckling. Gårdstensbostäder startade därför den jobbsökande
verksamheten Gårdstensbyrån för att förmedla arbeten till områdets invånare. Mellan 19982006 förmedlade Gårdstensbyrån mer än 870 arbeten till invånare i Gårdsten. En stor del av
arbetstillfällena har skapats i samband med ombyggnads- och reparationsarbete där invånare
har involverats vid arbetet (Gårdstensbostäder 2005:2). Det sociala arbetet med att exempelvis
förmedla arbeten kan betraktas som ett sätt att använda sig av de lokala förutsättningarna, här
i form Gårdstens invånare. I förändringsarbetet har det hela tiden funnits en arbetsmetod där
invånarna betraktas som en potential som är värd använda sig av på olika sätt. På följande sätt
beskrivs samarbetet med invånarna: ”Gårdstensbostäder har tagit tillvara hyresgästernas
uppfinningsrikedom och utgår från att de kan vara inspiratörer och idégivare åt både
arkitekter och byggtekniker” (Gårdstensbostäder 2011:11).
Enligt Boverket (2007b) har invånarna på olika sätt deltagit i dialoger för att fastställa vad
potentialen i området utgjordes av. Dels var det meningen att invånarna skulle bidra till ökade
insikter kring varför det fanns en utbredd vantrivsel i området. Dels fanns det en idé som kan
uppfattas som ett försök till att fastställa en identitet på platsen ”Man var ute efter att få fram
en beskrivning av positiva livsmönster som vuxit fram i samspelet med den fysiska miljön,
sådan som den varit under de under de senaste 30 åren” (Boverket 2007b:18). Det handlar inte
bara om enskilda samrådsprocesser utan det är en mer omfattande samhällelig utveckling som
bostadsföretaget bedriver. Gårdstensbostäders anställda beskriver det som ett långsiktigt
”samhällsbygge” som aldrig är avslutat (Gårdstensbostäder 2005:3).
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Något som är återkommande i Gårdstensbostäders broschyrer är deras vision som står för
inriktningen i förändringsarbetet. Visionen har modifierats något under årens lopp men
andemeningen är densamma. Visionen som den formulerades av bolagets styrelse 2012 är
följande:
”Gårdsten ska vara en bra plats att leva och bo på. En plats där vi bryr oss om
varandra. Vi engagerar oss! Gårdsten är en del av Göteborg, som vi är stolta
över. Här fortsätter vi att utveckla den sunda, trygga och hållbara livsmiljön
med väl fungerande välfärd. I Gårdsten tror barnen och ungdomarna på
framtiden!”
(Gårdstensbostäder 2011:15).

Utifrån visionen kan det tolkas som att det är ett framtidsscenario och inte en
nulägesbeskrivning att invånarna bryr sig om varandra, är stolta över stadsdelen, att det finns
en fungerande välfärd och att barnen och ungdomarna tror på framtiden. Samtidigt uttrycker
Gårdstensbostäders anställda på olika sätt att området var en väldigt problemtyngd stadsdel
innan man tog över förvaltningen och att situationen har förändrats. Det framställs som att
förändringsarbetet har inneburit att villkoren nu är väldigt annorlunda (Gårdstensbostäder
2005:4). I och med förändringsarbetet beskrivs Gårdsten som ett exempel på ett område som
människor numera vill bosätta sig i:
”Idag står inga lägenheter i Gårdsten tomma. Området har blivit en förebild för
andra miljonprogramsområden. Delegationer från Sverige och världen besöker
varje år Gårdsten för att ta del av ett, i mångas ögon, kommunalt bostadsbolags
framgångssaga”
(Gårdstensbostäder 2011:2).

Det verkar som att förändringsarbetet alltså har inneburit att det har skett en positiv
utveckling. Samtidigt framkommer det i visionen att situationen förmodligen fortfarande är
problematisk. I Göteborgs stads beskrivning av Gunnared bekräftas det också att det fortsatt
finns stora utmaningar att hantera i Gårdsten. Eftersom stadsdelsbeskrivningen är från 2008
har problem uppmärksammats av kommunen efter det att flera förändringsprojekt genomförts
i stadsdelen. Gårdsten är enligt författarna till dokumentet ett av Göteborgs mest utsatta
bostadsområden, många människor befinner sig i socialt utanförskap. Det finns hög
arbetslöshet, hög andel socialbidragstagare och många elever lämnar skolan utan godkända
betyg. Det går visserligen också att utläsa i stadsdelsbeskrivningen att Gårdstensbostäders
satsningar har bidragit till att höja områdets status. Förutsättningarna för Gårdstens invånare
har förbättrats även om det fortsatt finns stora utmaningar att hantera (Göteborgs stad
2008:16). Det verkar vara viktigt för Gårdstensbostäder att uppmärksamma sin verksamhet i
positiva ordalag. Bostadsbolaget vill gärna framhäva de positiva tendenser som går att urskilja
för stadsdelen. Men det kan tyckas vara något tvivelaktigt om det finns ett särskilt fokus mot
bostadsbolagets egen ”framgångssaga” och inte stadsdelens utveckling. Speciellt om stora
problem fortfarande finns i stadsdelen. Det kommer dock under nästa rubrik bli tydligt att
förändringsarbetet innebär en långsiktig satsning för Gårdstens utveckling.

35

Förändringar
Gårdstensbostäder bildades 1997, bostadsbolaget ägs av Göteborgs stad. Direktiven från
Göteborgs stad har varit att stadsdelen ska utvecklas till att bli en bättre livsmiljö. Förutom det
faktum att Göteborgs stad äger Gårdstensbostäder verkar det inte finnas någon större
påverkan från kommunens sida i förändringsarbetet i Gårdsten. Bostadsbolaget har på egen
hand bedrivit detta arbete (Gårdstensbostäder 2005:1f).
I Göteborgs översiktsplan går det visserligen att utläsa att Gårdstensbostäders arbete ses som
en inspiration för hur Göteborgs ytterstadsområden kan utvecklas. I översiktsplanen är en
strategi att det ska utvecklas en ”attraktiv stadsmiljö” i stadens bostadsområden. Det som
betecknas som en attraktiv stadsmiljö anses i förhållande till stadens förortsområden innebära
att det ska tillföras kompletterande bebyggelse. Kompletterande bebyggelse ska generera en
större blandning, både bebyggelsetypologi och funktioner. Ny bebyggelse måste ta hänsyn till
stadsdelens karaktär, befintliga kvaliteter ska bibehållas och förstärkas. I översiktsplanen
framkommer det dessutom att de storskaliga områdena kan ges ökad rumslighet och mer
variation genom att ny bebyggelse och nya platser tillförs (Göteborgs stad 2010:35, 116).
Blandad och kompletterande bebyggelse ses som en viktig del i en lösning på hur förorternas
stadsmiljöer ska bli mer attraktiva. Eftersom Gårdsten anges som exempel för hur
kompletterande bebyggelse kan tillföras i ytterstadsområden verkar det som att Göteborgs
stad anser att Gårdsten har utvecklats mot att bli mer likt det som kommunen definierar som
en attraktiv stadsmiljö.
I en av Gårdstensbostäders broschyrer (2005) framförs det att utvecklingsarbetet grundlades i
en idé om att förändra opinionens bild av stadsdelen men även att involvera boende i hög
utsträckning. Förändringarna har sedan fortskridit utifrån ett helhetsperspektiv där fysiska
förändringar, sociala insatser och opinionspåverkan sker kontinuerligt. Gårdstensbostäder har
tilldelats flera priser för sina insatser i stadsdelen. Det senaste som kanske även är det mest
betydelsefulla priset är för förändringarna i Östra Gårdsten då Gårdstensbostäder tilldelades
”Stora Samhällsbyggarpriset” år 2006 (Boverket 2007b:11-13; Gårdstensbostäder 2005:1f).
Motiveringen till priset är följande:
”Gårdstensbostäder har medvetet använt sig av rollen som fastighetsägare och
byggherre för att leda och stödja en social utvecklingsprocess/…/stadsdelen har
utvecklats från att vara en av Sveriges mest problemtyngda förorter till ett
attraktivt bostadsområde med stora sociala och miljömässiga kvaliteter”
(Gårdstensbostäder 2005:1).

Även i Boverket (2007b) beskrivs det att Gårdsten har blivit ”/…/en attraktiv stadsdel där
människor trivs, bryr sig om varandra och ser effekterna av det arbete de själva varit med om
att skapa” (Boverket 2007b:36). Det senare citatet har helt klart likheter med hur
Gårdstensbostäders vision för området formulerats. I Boverkets rapport framställs det således
i princip som att visionen har uppnåtts. Dem flesta verkar överens om att Gårdsten har blivit
ett attraktivt bostadsområde även om det tidigare uppmärksammats att en hel del problem
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kvarstår. Under nästkommande stycken redogörs det mer specifikt för de förändringar som
har genomförts.
Bostadsbolagets verksamhetsidé är följande: ”Gårdstensbostäders verksamhetsidé är att
erbjuda attraktiva bostäder med omtanke om människorna, som själva tar en aktiv del i sin
livs- och boendemiljö” (Gårdstensbostäder 2011:2). Förändringsarbetet i Gårdsten har även
en tydlig hållbarhetsprofil. Men det kretsar till stor del kring att hyresgästerna ska ges
möjlighet till en hållbar livsstil och inte så mycket om att det ska skapas en hållbar utformning
av stadsmiljön. Bland annat har många hus försetts med solpanel och det har byggts ett
vindkraftverk. Insatser som dessa ska göra att området kan bli självförsörjande
(Gårdstensbostäder 2011:5,8f). Att utveckla områdets attraktivitet utgår främst från
renoveringen av bebyggelsen och bostäderna samt utifrån mindre ingrepp i stadsmiljön i
övrigt. Gårdsten förändras i etapper där flera ingrepp bidrar till vad som är ett långsiktigt
inriktat förändringsarbete (Boverket 2007b:11f; Gårdstensbostäder 2005:3).

Bild 2. En illustration som sammanfattar Gårdstensbostäders arbete. I bakgrunden syns Gårdsten. Källa:
Boverket 2007b:12.

Förändringsarbetet har även påverkats av riktlinjer från den arkitektoniska handlingsplan som
Gunilla Svensson arkitektkontor genomförde 2002 (Boverket 2007b:20). Det beskrivs att den
arkitektoniska handlingsplanen ska vara följande:
”/…/Vägledning för Gårdstens framtida arkitektoniska och stadsmässiga
utveckling. Det handlar om att göra konstruktivt bruk av alla de restytor som 60talets stadsplaneideal skapade, att hitta platser för utbyggnad av vård och
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omsorg, underlätta kommunikationer inom Gårdsten och till omgivningarna och
att skapa trygga miljöer att vistas i och röra sig genom”
(Gunilla Svensson arkitektkontor 2002).

Stadsmässighet sammankopplas inte i det här fallet med något specifikt utan kan utifrån
citatet uppfattas som något som redan finns på platsen men även att det ska utvecklas vidare
och då främst genom förtätning. Det kan tolkas som att det i samband med förtätningen också
kan utvecklas stadsmässighet. I den arkitektoniska handlingsplanen framförs inte många
beskrivningar om vad som förespråkas i förändringsarbetet. Det framkommer dock från kartor
och bilder var förtätning förespråkas. Det kan utläsas att arkitektkontoret rekommenderar att
det tillförs en högre grad av blandning i bebyggelsestrukturen samt att förtätning och tillägg i
stadsmiljön gör att det skapas tydligare samband med omgivningen (Gunilla Svensson
arkitektkontor 2002).

Bild 3: En illustration som redogör för intentioner i den arkitektoniska handlingsplanen för Gårdsten. Källa:
Boverket 2007b:20.

Det första större projektet var solhusen i de västra delarna av Gårdsten då drygt 250
lägenheter och tillhörande utemiljö förändrades. Skivhusen renoverades invändigt och
utvändigt. Solfångare placerades på husens tak och nya fasader med värmecirkulation
tillfördes. I markplanet placerades gemensamma utrymmen för hyresgästerna med tillgång till
växthus, kompostanläggning och tvättstuga (Gårdstensbostäder 2004:6, 8). Ett exempel på ett
förändringsprojekt som tydligt ligger i linje med den inriktning som formulerats i den
arkitektoniska handlingsplanen är förändringsarbetet i östra Gårdsten (Boverket 2007b:20). I
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Boverket (2007b) beskrivs det hur förändringsarbetet gått tillväga. En utgångspunkt har varit
att ta hänsyn till den befintliga stadsmiljön som östra Gårdsten karaktäriserades av.
Förändringar har diskuterats i samråd mellan arkitekter, representanter från Gårdstensbostäder
och hyresgäster (Boverket 2007b:18). Flera storskaliga flerfamiljshus har brutits upp i något
mindre huskroppar och större variation har tillförts i bebyggelsen genom terrasser. Därtill revs
två höghus och ersattes av småhus. Det fanns ett bostadsöverskott i Gårdsten och flera
lägenheter i höghusen som revs stod tomma, hyresgäster som bodde höghusen tilldelades nytt
boende i stadsdelen. I övergången mellan flerfamiljshusen och småhusområdet skapades en
offentlig miljö kallad salviatrappan. Småhusområdet och salviatrappan är exempel på inslag
som är tänkt att generera en högre grad av variation och blandning i stadsmiljön (Boverket
2007b:22, 26, 33). Ett annat tillskott i stadsdelens variation är då befintligt bostadsbestånd har
renoverats och anpassats till seniorbostäder. I ett av de nya seniorhusen har planlösningen
förändrats för att anpassas som ett seniorboende, tillgänglighet har prioriterats
(Gårdstensbostäder 2010:17f). Det har även tillförts en del nya verksamheter och butiker. Det
fanns ett stort överskott på garageplatser och en del av detta utrymme har ersatts med ett
företagscenter där det enligt Boverket (2007b) har etablerats flera företag (Boverket
2007b:24).

Bild 4. Fotografi av förändringarna i Östra Gårdsten. På bilden syns delar av småhusområdet och ett av
terrasshusen. Källa: Jan Söderström i Boverket 2007b:32.

Gårdstensbostäder har också arbetat med en utveckling av den arkitektoniska handlingsplanen
som tar vid kring de förändringsambitioner som Gunilla Svensson arkitektkontor arbetade
fram 2002. I utvecklingen av handlingsplanen framförs det att målsättningen mellan år 201539

2025 är att det ska byggas 1000 nya bostäder (Gårdstensbostäder 2015b). Den huvudsakliga
målsättningen i utvecklingen av den arkitektoniska handlingsplanen är att den nya
bebyggelsen ska lokaliseras så att det ger mervärden i form av trygghet. Det talas om att
bebyggelsen ska bidra till att det etableras ”smala gatusektioner” och ”trygga gångstråk” som
genererar ”liv och rörelse” men att det kräver ”nya hustyper” och ”otraditionella
planlösningar”. Det utvecklas dock inte exakt hur detta ska genomföras men det återkopplas
mot att tidigare genomförda insatser i stadsdelen kan stå som inspiration (Gårdstensbostäder
2015b). Det uttrycks i utvecklingen av den arkitektoniska handlingsplanen att det är viktigt att
det planeras för variation gällande boendeformer. Exempel på boendeformer som förordas är
nya större bostäder som anpassas för äldre människor, kooperativ hyresrätt och kollektivt
boende (Gårdstensbostäder 2015b). I utvecklingen av den arkitektoniska handlingsplanen
framställs även täthet i bebyggelsen som något vilket i princip kan generera trygghet i
stadsmiljön. Det föreslås exempel på hur impedimentytor ska förtätas med olika typer av
småskalig bebyggelse som kan generera en tätare bebyggelsestruktur. Hur trygghet och täthet
är förenat motiveras egentligen bara genom att en tätare bebyggelsestruktur anses kunna
generera trygghet då fler boende finns närvarande som har uppsikt i området
(Gårdstensbostäder 2015b).
Enligt Boverket (2007b) är troligtvis den största utmaningen med Gårdstens stadsmiljö
framöver att hantera länkar till det omgivande samhället. Omgivningarna präglas av en
kuperad terräng, Gårdsten är dessutom isolerat på en höjd och omgärdat av trafikleder.
Bebyggelsen är koncentrerad i grupper eller satelliter och skiljs åt genom större naturområden
vilket gör att stadsdelarna i Gunnared skiljs från varandra. Boverket framför att de
förtätningsåtgärder som redan genomförts främst förbättrat sambanden inom Gårdsten men i
framtiden anses det krävas större helhetsgrepp så att även Gunnareds stadsdelar binds
samman (Boverket 2007b:36f).
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Sammanfattning
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Järvafältet
Järvafältet eller Järva friområde är ett grönområde som ligger omkring 18 kilometer från
Stockholms centrala delar. Järvafältet omges av stadsdelarna Akalla, Hjulsta, Husby, Kista,
Rikeby och Tensta. Sammantaget bor det ungefär 60 000 invånare i områdena kring
Järvafältet. Stadsdelarna uppfördes i huvudsak under miljonprogramstiden. Marken var
tidigare reserverad för ett militärt övningsfält. I samband med att staten sålde marken till
Stockholms stad 1966 planlades flera nya stadsdelar kring Järvafältet. Intentionen var att det
skulle byggas stadsmässigt med en kombination av innerstadskvaliteter och modernismens
ideal. Områdena har byggts som bandstäder, butiker och service placerats i anslutning till
stråk som sträcker sig genom stadsdelarna. Av alla de lägenheter som uppfördes under
miljonprogrammet byggdes 25 000 kring Järvafältet (Stockholms stad 2014a).

Analyserat material
Det material som har analyserats om förändringsarbete kring Järvafältet är i huvudsak Vision
Järva 2030 (2009). Visionsdokumentet är resultatet av ett omfattande dialogarbete mellan
politiker, tjänstemän, företag, föreningar, myndigheter, organisationer och invånare i Järva. I
visionsdokumentet beskrivs att det sedan tidigare har genomförts en mängd olika insatser och
att det ständigt pågår projekt i stadsdelarna kring Järvafältet. Visionen ska bilda en helhetssyn
och utgår från påbörjade och avslutade förändringar men innehåller även nya riktlinjer.
Visionen ska ge en samlad bild för hela Järvaområdets framtida utveckling.
Visionsdokumentet kännetecknas av att det är ganska allmänna beskrivningar och
utvecklingsförslag som presenteras. Utgångspunkten är att visionen ska vara öppen och
flexibel så att nya inslag och idéer också kan inrymmas (Stockholms stad 2009:3, 19).
Granskningen av Järvafältet har även kompletterats med information från den regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) där Kista är utpekat som en regional
stadskärna (RUFS 2010:31, 101). Slutligen har en del information hämtats från Stockholms
stads hemsida, framförallt är det information om delprojektet Hållbara Järva! som har
utnyttjats.
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Geografiskt läge

Bild 5. Järva friområde och de omkringliggande stadsdelarna är belägna i de nordvästra delarna av Stockholm.
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Förutsättningar
Enligt författarna till visionen för Järva brukar områdets stadsdelar ses som en enhet. Främst
eftersom stadsdelarna påminner mycket om varandra i dess struktur och uppbyggnad. I
visionsdokumentet framkommer det visserligen att det är viktigt att även se skillnaderna
mellan stadsdelarna och fokusera på vad som förenar stadsdelarna med övrig omgivning.
Grönområdet Järvafältet ses som en tydlig avgränsning mellan de södra och norra
stadsdelarna. Järva friområde, de södra delarna; Hjulsta, Tensta och Rinkeby samt de norra
delarna; Akalla, Husby och Kista anses bilda tre skilda delar. De tre delarna anses ha olika
karaktärsdrag samt en egen identitet och tillhörighet, det utvecklas inte varför eller på vilket
sätt de tre delarna har olika karaktärsdrag, identitet och tillhörighet i visionsdokumentet
(Stockholms stad 2009:23). I visionsdokumentet framförs det att Järvaområdet ses som ”en
stad i staden”. Med detta åsyftas dels att stadsdelarna sammantaget kan erbjuda många olika
former av boende, och arbetsplatser. Men även att det finns ett stort aktivitetsutbud i form av
idrott, kultur, olika nöjen samt upplevelser, då främst genom Järvanaturen (Stockholms stad
2009:21).
Enligt visionen för Järva hänger identitet och trygghet samman: ”Att bygga stadsdelar med
stark identitet är att bygga trygghet” (Stockholms stad 2009:12). Författarna till visionen
betraktar trygghet utifrån att det grundläggs i relationer. Att möta människor du känner igen
på väg till skolan eller jobbet, i affären eller i tunnelbanan anses vara viktigt för trivseln i ett
bostadsområde. Det framförs att ”hemkänslan” är stark i stadsdelarna kring Järvafältet. En
stadsmiljö som är trygg och där hemkänslan är stark anses också vara en attraktiv
boendemiljö. Enligt författarna till visionen är det viktigt att förändringar och ny bebyggelse
tillförs så att det kan bidra till att skapa mer trygghet och hemkänsla och på så vis stärka
stadsdelarnas identitet (Stockholms stad 2009:12f).
Hemkänslan anses vara stark, samtidigt går det att utläsa i visionsdokumentet att många
boende tycker det är problematiskt med den brottslighet som finns i stadsdelarna kring Järva.
Men enligt författarna till visionen är det främst flera mindre allvarliga brott som bygger upp
en upplevd otrygghet i området. Grunden för stadsdelarnas identitet sägs delvis formas av
denna upplevda otrygghet (Stockholms stad 2009:12f). Identitet cirkulerar alltså i
visionsdokumentet kring flera olika begrepp. Identitet hänger samman med trygghet,
relationer till människor i vardagslivet, en hemkänsla i stadsdelen, stadsmiljöns utformning
och till en upplevd otrygghet. Det kan även uppfattas som något paradoxalt att Järvafältets
invånare känner stark hemkänsla i sin stadsdel samtidigt som det finns en utbredd upplevd
otrygghet. I visionen utvecklas och förklaras inte riktigt dessa resonemang.
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I Visionsdokumentet för Järva används begreppsparet möjligheter och utmaningar för att
beskriva stadsdelens förutsättningar. Den nuvarande stadsmiljön anses både ha för- och
nackdelar när det gäller utformningen. Det nämns att miljonprogrammets
stadsbyggnadsprinciper gett trafiksäkra men samtidigt folktomma och otrygga stadsmiljöer.
Vidare beskrivs stadsmiljön på följande sätt:
”Här finns både arkitektonisk monotoni och lekfull variation, både betong i
övermått och direktkontakt med den fantastiska Järvanaturen. Här finns brist på
många bostadstyper, men samtidigt ett rationellt byggnadsbestånd med stora
möjligheter till kreativa ombyggnader”
(Stockholms stad 2009:8).

Citatet ger ett tydligt exempel på en allmän beskrivning av Järvafältets stadsmiljö. Det anses
finnas problem i form av monotoni och för mycket betong. Samtidigt finns lekfull variation
men det går inte att utläsa vad lekfull variation består av. Kanske är det en anspelning på den
missförstådda bild som har etablerats kring miljonprogrammets bebyggelsestruktur. Det
framförs i visionsdokumentet att synen på miljonprogrammet, liksom på Järvafältets
stadsdelar, är att bebyggelsen enbart består av storskaliga flerfamiljshus. Denna bild menar
visionens författare är felaktig då bebyggelsen såväl i Tensta, Rinkeby, Akalla som i Kista är
varierad. Tensta och Rinkeby består till stor del av två- och trevåningshus, i Akalla och Kista
finns det stora småhusområden (Stockholms stad 2009:10).
Även om det finns en ganska hög grad av variation förespråkas ändå mer variation i visionen
för Järva. Anledningen till att det behövs mer variation motiveras med en återkoppling till
Stockholms översiktsplan där det finns en riktlinje om att ”komplettera efter lokala behov”
(Stockholms stad 2009:10). Att komplettera efter lokala behov anses i Järvas stadsdelar
innebära att det behövs mer variation gällande ”hustyper”, ”lägenhetstyper” och
”upplåtelseform” (Stockholms stad 2009:11f). Exempelvis anses det behövas mer småhus av
olika slag. Radhusen som redan tillförts i Tensta och Rinkeby framhålls som en
inspirationskälla och liknande utformningar förespråkas i framtida projekt. Det framförs
också att det vid uppförandet av nya bostäder borde strävas efter att det tillförs bostads- och
äganderätter samt att befintliga hyresrätter ska kunna omvandlas till bostadsrätt om intresse
finns. Vidare anses det behövas fler större bostadstyper för flerfamiljshushåll och fler små
lägenheter för ungdomar. Detta ska lösas både genom nya bostäder och genom förändring av
befintligt bestånd. I det här sammanhanget hänvisas det till bomässan i Tensta 2006. På
bomässan presenterades det exempel på befintliga bostadshus som renoverades samtidigt som
lägenhetsbeståndet förändrades. Det påtalas av visionens författare att liknande metoder borde
utnyttjas i framtiden (Stockholms stad 2009:10f).
Kista och den ”växtkraft” som finns där är en viktig förutsättning som redovisas i visionen för
Järva. Med växtkraft avses den tillväxt som sker i det omfattande företags- och
verksamhetsutbud som finns i Kista. Det framförs att Kista är ett slags centrum för
Järvafältets stadsdelar men också att det är en viktig regional kärna i Stockholmsregionen.
Kistas fortsatta tillväxt är även viktig för de omkringliggande stadsdelarnas utveckling
(Stockholms stad 2009:8, 16, 20). I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen
46

(RUFS) framkommer det att Kistas innovationsmiljöer för så kallade ITK-verksamheter är
internationellt ledande. En del i att underlätta för verksamhetens fortsatta tillväxt är att
Stockholmsregionen ska utvecklas mot en mer flerkärnig struktur. I RUFS är en riktlinje att
det inom den yttre regionala stadskärnan Kista ska tillföras en tät sammanhållen bebyggelse
kring knutpunkter i trafiksystemet. Enligt författarna till RUFS kan en sammanhållen
bebyggelse som är tät och blandad främja stadskvaliteter, stadsliv och mötesplatser (RUFS
2010:31, 101). De yttre regionala stadskärnorna ska även utvecklas mot att få mer
”storstadskaraktär” vilket exempelvis innebär att det tillförs ”/…/stadskvaliteter som ett
levande fotgängarvänligt offentligt rum med gator, torg och parker” (RUFS 2010:102). Det
handlar om att stärka Kistas attraktivitet och en huvudsaklig strategi för att underlätta detta är
att det ska tillföras ny tät sammanhållen bebyggelse som ger högre variation och
funktionsblandning. Kista framstår som den plats inom Järvafältet som är högst prioriterad att
vidareutveckla i framtiden.

Förändringar
I visionen har det formulerats några huvudområden som utgör bärande tankar för vad
förändringsarbetet bör utgöras av. Ett av dessa huvudområden är ”bra boende och mer
varierad stadsmiljö” (Stockholms stad 2009:10). Detta huvudområde beskrivs vidare genom
att ”Järva ska vara ett attraktivt område för alla”. Attraktiviteten sammankopplas med att det
ska finnas en ”blandad bebyggelse” och ”bostäder av god standard” (Stockholms stad
2009:7). En tolkning av ställningstaganden som görs i visionen för Järva är att om
stadsdelarna ska kunna bli attraktiva förutsätter det att det byggs blandad bebyggelse. Ett
annat huvudområde i visionen är ”trygghet i vardagen”. Huvudområdet innefattas av en
intention att det ska skapas trivsamma utemiljöer och att trygghetsfaktorer prioriteras. Att
skapa trygghet i stadsmiljön kan enligt författarna till visionen för Järva innebära att
offentliga platser ”förskönas” och att det tillförs mer och bättre utomhusbelysning inom och
mellan stadsdelarna (Stockholms stad 2009:7). I visionen för Järva anses det också viktigt att
det fysiska förändringsarbetet genomförs med varsamhet i förhållande till befintlig
bebyggelse. Det nämns att områdena kring Järvafältet hör till några av Stockholms mest
exploaterade områden med hög befolkningstäthet vilket gör att det är av stor vikt att lediga
ytor för nyexploatering utvärderas noggrant (Stockholms stad 2009:11).
Utifrån huvudområdena presenteras även nio utvecklingsteman i visionen för Järva. Dessa
utvecklingsteman ska fungera som en inriktning för områdets framtida utveckling:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktivera Järva friområde och stärk kopplingen till stadsdelarna
Bygg nytt i strategiska lägen
Länka samman stadsdelar
Koppla ihop gatunätet - där det gör nytta
Utveckla de centrala stråken
Respektera och utveckla värden i befintlig bebyggelse
Bryt trafiksepareringen - där det gör nytta
Gör gångvägnätet tydligare
Använd ny bebyggelse för att stärka stadsdelarnas identitet
(Stockholms stad 2009:24).
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Sammanfattningsvis handlar förändringsförslagen i Vision Järva om att platser ska förtydligas
och förstärkas, kopplingar ska förbättras, att det ska tillföras blandad bebyggelse samt att
gator och stadsdelar ska sammanbindas för att bryta barriärer. I visionsplanen som följer
nedan finns förändringsförslag utmarkerade.

Bild 6. Visionsplanen för Järva 2030. Källa: Stockholms stad 2009:25.

Enligt visionen för Järva ska ny bebyggelse tillföras där det ger förutsättningar för ”en mer
sammanhängande och innehållsrik stad” (Stockholms stad 2009:24). Mer konkret innebär det
exempelvis att bebyggelsen ska lokaliseras i stadsdelarnas utkanter i anslutning till
omgivande stadsdelar, på parkeringsytor som inte används i särskilt hög utsträckning eller på
impedimentytor intill gator och vägar (Stockholms stad 2009:24). Det som i visionen nämns
som ”en mer sammanhängande stad” handlar också om att befintliga stråk ska förbättras samt
att nya stråk ska utvecklas. Det redogörs för att stadsdelarna behöver sammankopplas
tydligare med varandra men även till kringliggande stadsdelar i Stockholmsområdet. Nya
stråkkopplingar anses viktiga att utveckla eftersom det kan generera ”förbättrade
kommunikationer” och ”fler lokaler i nya lägen” (Stockholms stad 2009:10). I visionen
föreslås det att ny bebyggelse kan tillföra ”en starkare identitet” och ”en stärkt självbild” för
boende i Järvaområdet. I det här sammanhanget finns även en strategisk synvinkel på hur nya
”identitetsstarka byggnader” kan användas. Det talas om hur byggnader med spännande
arkitektoniska uttryck i huvudsak bör placeras i stadsdelarnas entrélägen, i centrala stråk och
platser där de blir tydligt synliga för människor som passerar eller är på besök (Stockholms
stad 2009:29).
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Det anses vara onödigt att helt bryta upp den trafikseparerade strukturen i förändringsarbetet
men det framkommer att den kan behöva brytas i vissa centrumlägen. Genom att bryta upp
trafikstrukturen i vissa centrumlägen ges möjligheter till att det kan utvecklas ett ”mer
allsidigt gatuliv”, eftersom bilar och människor då kan mötas (Stockholms stad 2009:28). I
visionsdokumentet förs det också ett resonemang om att det är problematiskt med
otydligheten kring vad som är privat eller offentligt i Järvafältets stadsdelar. För att
hemkänslan och tryggheten ska förbättras anses det behövas tydligare gränser mellan
kvarterens privata och halvprivata gårdar men även mellan privata gårdar och gång- och
cykelbanor (Stockholms stad 2009:28).
I visionsdokumentet berörs inte hållbarhet speciellt mycket. Det framförs dock att visionen i
sig ska vara långsiktigt hållbar. Visionens hållbarhet handlar om att den ska vara öppen och
flexibel så att den inte hindrar nya utvecklingsprojekt samtidigt som den ska bidra till
gemensamma mål och strategier för Järvafältets stadsdelar. Författarna till visionen talar även
om hur nya smarta lösningar kan bidra till att projekt inom Järvafältet blir ledande inom
hållbart stadsbyggande. Det redogörs dock inte för något exempel på vilken typ av projekt
som kan bli ledande inom hållbart stadsbyggande (Stockholms stad 2009:8). Däremot i
delprojektet Hållbara Järva! finns det satsningar som förmodligen utgör en stor del i vad
hållbart stadsbyggande innebär i utvecklingen av Järvafältets stadsdelar. Projektet
sammanfattas med beskrivningen att Järva ska utvecklas ”från miljonprogram till
miljöprogram” (Stockholms stad 2014b). Målsättningen för delprojektet hållbara Järva är att
området ska bli en nationell och internationell förebild för hur miljonprogramsförorten kan
upprustas hållbart. Det handlar till stor del om hur bebyggelsen hanteras i samband med
upprustning i stadsdelarna. Husen ska energieffektiviseras i samband med renovering.
Åtgärder som energieffektiva väggar, fönster, dörrar och värmesystem samt snålspolande
kranar, miljömässiga materialval, återvunnen värme från avloppssystemet och källsortering
ska leda till att husen får en halverad energiförbrukning. Därtill är Järvaområdet idag ett av
Sveriges solcellstätaste områden, solceller har redan monterats på en hel del bebyggelse i
området och den satsningen ska fortsatt bedrivas i framtiden. Det satsas även på hållbara
transportmedel och cykelfrämjande åtgärder. Cykelframkomligheten ska förbättras genom
nya cykelstråk och upprustning av befintliga cykelbanor inom och mellan Järvafältets
stadsdelar men även in mot Stockholms centrala delar och närliggande kommuner
(Stockholms stad 2014b).
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Sammanfattning
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Rosengård
Rosengård är en stadsdel i de östra delarna av Malmö som är belägen omkring två kilometer
från stadens centrum. Rosengård har cirka 23500 invånare (Malmö stad 2013:6). Redan under
1950-talet planerades det för att anlägga ett nytt bostadsområde i Rosengård. Det dröjde dock
innan planerna blev realitet. Under tio års tid arbetade planavdelningen i Malmö med olika
förslag för hur stadsdelen skulle utformas. Något som karaktäriserade alla förslag var att
Rosengård skulle vara trafikseparerat och anpassat för ett utbrett bilinnehav. De långtgående
planerna förverkligades 1962 då det första delområdet Törnrosen började byggas. I början av
1970-talet färdigställdes det sista bostadsområdet. Det har förekommit många kritiska röster
mot utformningen av Rosengård, såväl under som efter genomförandet. Stadsdelen har
kommit att bli ett typexempel för miljonprogrammets stadsbyggande. Rosengård utgörs av
fem delområden; Törnrosen, Örtagården, Apelgården, Kryddgården och Herrgården
(Tykesson 2002:120-122).

Analyserat material
Det material som i huvudsak har analyserats om förändringsarbetet i Rosengård är
Planprogram för Törnrosen och del av Örtagården i Rosengård i Malmö (2014).
Planprogrammet har en avgränsning som innefattar områdena Törnrosen och Örtagården som
är centralt belägna inom stadsdelen Rosengård. Syftet med planprogrammet är ”/…/att öka
möjligheterna till en långsiktigt god stadsutveckling i Rosengård” (Malmö stad 2014:6).
Utifrån syftet innebär det enligt författarna att ”/…/utreda och ge förslag på hur en blandad
bebyggelsestruktur kan tillföras den befintliga bebyggelsestrukturen från 60-talet” (Malmö
stad 2014:6). Det beskrivs att förändringen ska ta hänsyn till såväl befintliga värden som
viktiga samhälls- och socioekonomiska effekter. Vidare är en viktig utgångspunkt för
planprogrammet att ta hänsyn till den tidigare planerade höghusbyggnaden som går under
tävlingsnamnet Culture Casbah och det befintliga gaturummet Rosengårdsstråket som
sträcker sig genom stadsdelen (Malmö stad 2014:6-8). Granskningen av Rosengård har också
kompletterats av Rosengård! Strategier för hållbar utveckling i en stadsdel. Dialog-pm (2008)
där det redogörs för hur Rosengård kan utvecklas hållbart.
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Geografiskt läge

Bild 7. Rosengård är en centralt belägen stadsdel i Malmö.
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Förutsättningar
I planprogrammets inledning framhävs Rosengårds läge som en stor potential eftersom det är
en central stadsdel i Malmö: ”Bostadsområdena Törnrosen och Örtagården i Rosengård har
stor potential att bli en självklar del i staden” (Malmö stad 2014:10). Författarna till
planprogrammet menar dock att stadsdelen idag inte upplevs som centralt belägen på grund
av fysiska strukturer, mentala mönster samt socioekonomiska och hälsomässiga faktorer.
Trångboddhet och socialt utanförskap anses också vara ett stort problem i Rosengård. Även
de fysiska strukturerna i Rosengård anses problematiska, exempelvis framhålls
bebyggelsestrukturen som ”iögonfallande ensartad”. Ensidigheten utvecklas genom att det
framförs att det finns liten andel arbetsplatser och servicelokaler samt låg variation när det
gäller boendeformer (Malmö stad 2014:10). Den låga variationen i boendeformer anses vara
ett problem som gör att det finns små möjligheter till att göra en boendekarriär i Rosengård.
Det påtalas hur resursstarka individer och hushåll lämnar stadsdelen och att det finns
svårigheter för ungdomar att hitta mindre lägenheter. I planprogrammet framställs det hur en
större variation i boendeformer kan öka Rosengårds attraktivitet och ”höja områdets image”
(Malmö stad 2014:62). Boendeformer definieras inte i planprogrammet men det som i
huvudsak verkar åsyftas är att Rosengård i dagsläget består av för stor andel av vissa bostäder
som till exempel hyresrätter i allmänhet och trerumslägenheter i synnerhet. Större blandning i
bebyggelsen anses vara något som ökar attraktiviteten.
Det uttrycks också att ensidigheten är problematisk i förhållande till stadsmiljöns innehåll.
Stadsstrukturen anses främst ge förutsättningar till att transportera sig, det finns inte
tillräckligt med ”vistelserum eller platser” där människor kan stanna upp och mötas (Malmö
stad 2014:43). Dessutom anses ensidigheten i trafikstrukturens uppbyggnad karaktäriseras av
trafikuppdelning, barriärer och nivåskillnader. Rosengårds befintliga trafikstruktur beskrivs på
följande sätt:
”Dagens
trafikstruktur
har
alla
miljonprogrammets
då
rådande
trafiksepareringstankar. Detta ger en teoretisk säkerhet och i många fall även upplevd
säkerhet, framförallt för de oskyddade trafikanterna. De negativa aspekterna är att
separeringen kan skapa en otydlighet och en avskärmning från omkringliggande delar
av staden”
(Malmö stad 2014:30).

Ovanstående citat visar att det i planprogrammet går att utläsa såväl en förståelse för
funktionssepareringens tankar som ett kritiskt förhållningssätt. Planprogrammets författare
menar att trafiksepareringen är en tillförlitlig planeringsprincip ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Gatorna slutar i säckgator med vändplatser vilket gör att stora delar av bostadsområdenas inre
delar är bilfria. Det anses vara uppskattat av boende att bostadsområdenas inre delar är bilfria
eftersom det ger trygga förhållanden för barnen att vistas i utemiljöerna. Samtidigt anses
trafiksepareringen föra med sig negativa effekter, främst i form av otydlighet och
barriärskapande effekter. Planprogrammets författare menar också att trafiksepareringen
innebär att det finns flera gång- och cykelbanor i parkstråk eller i utkanten av området som
upplevs otrygga när det är mörkt (Malmö stad 2014:67).
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Det finns ett kort stycke i planprogrammet där identitet berörs. Det talas om att Rosengård
kommit att bli ett exempel för en miljö som inte tagits omhand och att det finns svaga
kopplingar till övriga delar av staden. Därtill nämns det att identitet är svårt att planera och att
det är något som utvecklas över tid i en slags symbios mellan människor och verksamheter.
Det anses viktigt att utforma värden genom konst, kartor och information som förmedlar hur
platsen är unik (Malmö stad 2014:43). Inledningsvis verkar det som identitet enbart betraktas
som ett fysiskt värde vilket har låg status i Rosengård i dagsläget. Sedan beskrivs det trots allt
hur identitet kan formas av människor på platsen men det avslutas i ett resonemang kring att
det ska förmedlas vidare med hjälp av fysiska artefakter. Det finns inget resonemang om vad
Rosengård är för människorna som bor där idag eller hur människorna formar eller
identifierar sig med något som Rosengård representerar.
En potential som framställs som viktig att utnyttja är impedimentytor. Det finns många
exempel på större öppna grönytor mellan gårdarna. Det beskrivs hur dessa grönytor är en
slags halvprivat yta som inte har något speciellt användningsområde. Enligt planprogrammets
författare finns det möjlighet att ge grönytorna ”tydligare karaktär” och någon typ av
användning. Det anses också vara viktigt att grönytorna kopplas samman med förbipasserande
stråk som leder till större grönområden (Malmö stad 2014:41). Det finns en hel del gröna
inslag i och omkring Rosengård. Det talas visserligen om hur den allmänna platsmarken
består av flera exempel på begränsade grönytor. Grönstrukturen på den allmänna platsmarken
anses vara begränsad eftersom den i huvudsak består av träd, buskar och gräsytor som inte för
med sig några specifika användningsområden. En kvalitativ grönyta framhålls som en sådan
där det finns ”vistelsekvaliteter”. Det finns många befintliga gröna inslag som anses ha
kvaliteter. Den centralt belägna ”gröningen” anses vara ett exempel på en kvalitativ grönyta. I
och omkring Rosengård finns dessutom fyra parker, det påtalas att dessa parker ”/…/erbjuder
en variation på olika gröna kvaliteter” (Malmö stad 2014:64). Allén längs Västra
Kattarpsvägen anses också vara ett exempel på ett värdefullt grönt inslag men det anses även
finnas negativa aspekter:
”På många sätt är allén unik i Malmö då den sammanhållen sträcker sig cirka
två kilometer upp till Sallerupsvägen i norr. Allén blir på så sätt ett viktigt grönt
strukturerande element i staden med högt bevarande- och symbolvärde. Stora
fullvuxna träd har stor positiv effekt på miljö och människor. Trots allén upplevs
gatan som bred. Mycket på grund av att cykelväg och mötesplatser saknas längs
gatan och antalet korsningspunkter är begränsade”
(Malmö stad 2014:65).

Bredden på gatan sammankopplas med avsaknaden av cykelväg, mötesplatser och bristen på
korsningar. En tolkning av citatet kan vara att gatan skulle vara mer attraktiv om det tillförs
cykelväg, nya mötesplatser och fler korsningar.
En del i stadsmiljön som framhålls som ett positivt exempel är Rosengårdsstråket: ”Idag är
Rosengårdsstråket ett unikt gaturum, där cykel- och gångtrafiken har skapat ett folkliv som
gjort det möjligt att bygga Örtagårdstorget och bokalerna” (Malmö stad 2014:49). Det
beskrivs hur redan genomförda förändringar gett upphov till ökat engagemang i Rosengård.
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Bokalerna, Örtagårdstorget och Rosens röda matta är de mest utmärkande förändringarna, alla
dessa platser ligger intill Rosengårdsstråket. Bokalerna är tidigare bostadshus som har
omvandlats till en byggnad som innehåller bostäder och butikslokaler. Bokalerna har
utformats på ett sätt som gör att butiksägaren även kan bo i byggnaden där butikslokalen
finns. Örtagårdstorget och Rosens röda matta är två offentliga mötesplatser som har utformats
genom omfattande medborgerligt deltagande. Rosengårdsstråket är en central utgångspunkt i
planprogrammet. Förändringar som presenteras i planprogrammet föreslås till stor del längs
med stråket (Malmö stad 2014:15f, 62).

Förändringar
Planprogrammets fokus kretsar kring förändringar som kan ge mer variation och högre grad
av funktionsblandning. I planprogrammet görs även återkopplingar till Malmös översiktsplan
där strategin är att bygga en blandad och tät stad vilket dessutom omnämns som ett hållbart
alternativ. Det läggs stark tilltro till att funktionsblandning och förtätning kan minska de
”fysiska och mentala barriärer” som finns i Malmö. Ett huvuddrag är att förslaget ska
resultera i att barriärer som uppstått mellan Rosengård och övriga delar av Malmö ska
överbryggas. Det förs inget allmänt resonemang kring varför täthet och funktionsblandning är
att föredra. En tät och blandad stad diskuteras däremot mer specifikt kring de
förändringsförslag som presenteras i planprogrammet (Malmö stad 2014:3). I strukturplanen
för området redovisas vad som är tänkt att tillföras genom planprogrammet.

Bild 8. Strukturplan för Törnrosen och del av Örtagården. Källa: Malmö stad 2014:7.
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Planprogrammets inriktning gällande stadsmiljöns utveckling är till stor del synligt genom
följande citat:
”Gator byggs om för att anpassas till den nya strukturen och får karaktären av
smalare och tätare stadsgator. Detta ger en stadsmässighet som passar in väl i den
ökade variationen och det ökade antalet målpunkter, som tillkommer utmed gatan”
(Malmö stad 2014:7).

Det ska tillföras ny bebyggelse, det ska ges förutsättningar för stadsmässiga gator och det ska
tillföras mer funktionsblandade miljöer. Utifrån översiktsplanens mer övergripande strategier
ska även följande mål eftersträvas i Rosengård:
•
•
•
•

Ett stadsområde sammanlänkat med sin omgivning
En tydlig och tillgänglig stadsstruktur
En blandad stad och med levande gaturum
En stadsmiljö för alla
(Malmö stad 2014:11).

Stadsstrukturen ska förändras i inriktning mot att orienterbarheten ska förbättras och det ska
utvecklas platser där det finns ”vistelsekvaliteter”. Strategier för att utveckla en sådan
stadsstruktur ska vara att tillföra fler funktioner, förtydliga kopplingar och att prioritera gångoch cykeltrafik. Vidare ska det skapas förutsättningar för en stadsmiljö som uppmuntrar till
rörelse och enkla passager samt att det ska finnas mötesplatser och noder som tydliggör denna
struktur. Längs med Rosengårdsstråket ska det tillföras sådant ”som inte finns i området idag”
(Malmö stad 2014:8). I fråga om bebyggelse innebär detta att den befintliga
bebyggelsestrukturen ska kompletteras med småskalig bebyggelse med tillhörande
verksamhetslokaler men även nya boendetyper. Ny bebyggelse ska ta hänsyn till befintlig
bebyggelsestruktur. Rosengårdsstråket ska utformas på ett sätt som gör det tydligt att gångoch cykeltrafikanter prioriteras (Malmö stad 2014:8).
Det talas också om en annan typ av tydlighet, en slags tydlighet i stråket i sig.
Rosengårdsstråket är en del av en koppling in mot innerstaden som ska bryta barriärer och
förstärka Rosengårds fysiska integration till det omgivande stadslandskapet (Malmö stad
2014:18). Den befintliga stadsmiljön anses alltså otydlig men genom att tillföra olika typer av
stadsmässiga värden kan den befintliga strukturen förtydligas. Den nya stadsstrukturen ska
göra att Rosengård förenas bättre med innerstadens struktur ”/…/ny bebyggelse längs
Rosengårdsstråket skapar ett tydligare gaturum, ett stadsrum med samhörighet lika
innerstadens” (Malmö stad 2014:22). Det ska alltså tillföras bebyggelse som gör att nya och
befintliga byggnader tillsammans bildar en struktur som har likheter med en
innerstadsutformning.
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Gällande trafikstrukturen tar de föreslagna förändringarna avstamp i den planerade
inriktningen för stadsmiljön:
”Den planerade nybyggnationen innehåller en blandad bebyggelse med
lägenheter, verksamhetslokaler och service. Detta skapar en närhet som ger
goda förutsättningar för ett minskat transportbehov men som också ställer krav
på tillgänglighet”
(Malmö stad 2014:45).

De ökade kraven på tillgänglighet ska utifrån vad som framkommer i planprogrammet i
huvudsak uppfyllas genom att satsa på gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik. Utöver
satsning på gång- och cykeltrafik är Malmö Expressen och Rosengårdsstation två
kollektivtrafiksatsningar som ska ge ökad tillgänglighet och förutsättningar för att fler ska
välja ett miljövänligt och hållbart transportmedel istället för bilen (Malmö stad 2014:15f).
Därtill redovisas det olika exempel för trafikstrukturens utveckling, om den ska bevaras eller
hur den kan tänkas förändras samt vad olika inriktningar kan innebära. Det första alternativet
är nollalternativet där Rosengårds trafikseparerade struktur med säckgator bevaras. Om valet
faller på nollalternativet menar författarna till planprogrammet att det kan finnas en risk att
vissa platser inte kommer kunna upplevas som attraktiva och stadsmässiga. Det talas också i
planprogrammet om hur det blir svårt att koppla samman Rosengård med omkringliggande
delar av Malmö om dagens trafikseparerade struktur kvarstår helt och hållet (Malmö stad
2014:45f).
Det alternativ som förordas är att koppla ihop gatorna. Att koppla ihop gatorna skulle enligt
planprogrammets författare innebära att barriärer kan brytas och att orienterbarheten ökar. Det
talas om hur gator kan ”aktiveras” genom att det blir kontinuerliga flöden längs med
gatustråken. I planprogrammet uttrycks det att sammankopplingen av gator kan resultera i att
människor och fordon inte längre behöver vända och att det medför högre tillgänglighet och
bättre förutsättningar för verksamheter i området. Det sistnämnda, att verksamheter får bättre
förutsättningar, utgår från att biltillgängligheten ökar i området om gatorna kopplas samman
vilket på sätt och vis motsäger intentionen med planprogrammet som är att prioritera gångoch cykel- samt kollektivtrafik. Exempelvis längs med Bennets väg anses fler bilar kunna
generera högre grad av trygghet och stadsliv: ”Fler bilrörelser längs stråket kan eventuellt
aktivera gator och skapa en ökad känsla av stadsliv och trygghet” (Malmö stad 2014:46f).
En annan diskussion som också presenteras utifrån två olika alternativ handlar om
”utformningen av stadsgatan”. Den ena utformningen baseras på att det gestaltas gator med
blandade trafikslag, vilket anses vara en ”stadsmässig lösning”. Den ska vara en smal gata
med låga hastigheter anpassat för gående och cyklister. Stadsgatan ska ha breda gångbanor
med planteringar. Det beskrivs hur stadsgatan med blandtrafik innebär att trafikslagen måste
anpassa sig efter varandra och att det kan resultera i en lugn och trygg stadsmiljö. Det påtalas
hur en sådan utformning skulle vara ett första steg att bryta upp den separerade strukturen
som finns idag. Det nämns också i planprogrammet att det finns några nackdelar med
blandtrafik. Framkomligheten för bilister och cyklister kan försämras då bilar, cyklister och
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gående måste anpassa sig till varandra. Blandtrafik anses även kunna medföra lägre grad av
trygghet för cyklister (Malmö stad 2014:48).
Det andra alternativet för ”utformningen av stadsgatan” innebär att trafikslagen är uppdelade.
Genom detta alternativ bevaras stora delar av dagens struktur och det beskrivs hur denna
utformning kännetecknas av separata cykelbanor som bidrar till att det finns god
framkomlighet, trafiksäkerhet och trygghet för cyklister. Att fortsätta bedriva planeringen
med inriktning mot att dela upp trafikslagen anses inte vara ett dåligt alternativ längs med
Rosengårdsstråket. Det redogörs visserligen för en del nackdelar med trafikuppdelningen, till
exempel att det finns en stor risk att trafikslagen inte anpassar sina hastigheter gentemot
varandra och att biltrafikens hastigheter kan bli högre. Det talas om hur stadslivet kan
påverkas negativt vid en utformning där trafikslagen är uppdelade. Författarna till
planprogrammet beskriver hur det på vissa platser där det är smalt utrymme mellan fasaderna
kan finnas en del problem att bygga stadsgata med trafikslagen uppdelade. På dessa platser
ges då litet utrymme åt fotgängare samt att skapa nya mötesplatser och att tillföra grönska
(Malmö stad 2014:49).
Vidare talas det mycket om ”platsbildning” i planprogrammet för Rosengård. Exempelvis i
korsningen Västra Kattarpsvägen/Bennets väg ska det bildas ”en mer attraktiv plats” och ”en
ny central stadsmässig plats” (Malmö stad 2014:9, 24). Det handlar om olika typer av
offentliga miljöer som ska förstärka Rosengårdsstråket. Det beskrivs hur platserna ska erbjuda
ett ”varierat innehåll” med flera användningsområden (Malmö stad 2014:39). Skapandet av
den nya ”mer attraktiva platsen” vid korsningen Västra Kattarpsvägen/Bennets väg utgår från
ett par olika förändringar. Dels är tanken att korsningen ska förtätas med ny bebyggelse med
verksamheter i bottenplan som vetter ut mot de nya stadsgatorna. Stadsgatorna ingår i sin tur i
större övergripande stråk som korsar platsen och ger förutsättningar för att människor passerar
och vistas på platsen. Det ska även tillföras många nya bostadstyper vilket ska komplettera
dagens bestånd både gällande storlek och upplåtelseform. Planprogrammets författare
beskriver också att en befintlig tunnel behöver avlägsnas för att gående, cyklister och bilar ska
kunna samsas i samma gatunivå. Det nämns hur den här typen av helhetsgrepp kan resultera i
att platsen bildar en ny entré till Rosengård. Enligt planprogrammets författare ska den nya
stadsmässiga platsen vid korsningen Västra Kattarpsvägen/Bennets väg vara lika mycket
landmärke som den sedan tidigare planerade höghusbyggnaden ”Culture Casbah” vid
Örtagårdstorget. Precis som majoriteten av förslagen i Rosengård ska det nya höghuset vara
funktionsblandat. Byggnaden ska innefattas av bostäder, kontor, handel och kulturell
verksamhet och vara offentligt tillgänglig (Malmö stad 2014:24f).
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Enligt planprogrammets författare ska utvecklingen i Rosengård beakta Malmö stads
miljöambitioner som är att det ska ges förutsättningar för ”en tät, grön och hållbar stad”. I
Rosengård ska det byggas energieffektivt och miljömässigt hållbart (Malmö stad 2014:27). I
planprogrammet framställs hållbarhet i form av grönska i staden som särskilt viktigt,
dessutom finns en direkt koppling mot attraktivitet i det sammanhanget:
”För att en stad ska bli attraktiv och behaglig att bo i krävs platser och grönska av
olika slag. Grönska skapar möjligheter för rekreation och välbefinnande, offentliga
platser ger plats för otvugna möten som i sin tur skapar trygghet i närmiljön”
(Malmö stad 2014:36).

De nya offentliga platserna ska alltså tillsammans med nya gröna inslag komplettera och
utveckla dagens stadsmiljö. Förändringar som föreslås i grönstrukturen handlar inte så mycket
om att tillföra nya gröna ytor utan snarare att komplettera det som redan finns idag.
Exempelvis talas det om att de gröna ytorna behöver tydligare gränser och att det ska tillföras
nya gröna stråk som sammanbinder olika grönytor. När det gäller grönskan talas det också om
att det ska finnas en särskild avgränsning mellan vad som är privat, offentligt och halvprivat
(Malmö stad 2014:36, 38f, 41).
Malmö stad har arbetat med olika strategier för hållbar utveckling i Rosengård, dessa
presenteras i ett dialog-pm. I planprogrammet omnämns detta dialog-pm som ett tidigare
ställningstagande vilket har iakttagits genom förändringsförslagen. I dialog-pm:et redovisas
visserligen en bredare bild av hållbar utveckling i Rosengård. Det handlar om att allt ifrån att
det bör utvecklas attraktiva mötesplatser till att det bör finnas ett utökat medborgardeltagande
och att Rosengårds utveckling måste ske i samverkan med näringslivet. Kring stadsmiljöns
utveckling uttrycks följande resonemang ”/…/attraktiva boendeformer och god boendemiljö i
stadsdelen är en förutsättning för att man skall välja att bo kvar där” (Malmö stad 2008:2f).
Det anses viktigt att bebyggelsen kompletteras och att det tillförs andra funktioner. Nya typer
av bostäder med olika storlek och varierande upplåtelseformer ses som en förutsättning som
krävs för att människor ska bo kvar i Rosengård. Vägarna och gatornas bredd anses behöva
minskas och nya utformningar bör utvecklas så att det ges bättre förutsättningar för hållbara
transportsätt. Nya gång- och cykeltrafikleder ska prioriteras och nya kommunikationslänkar
anses behöva utvecklas. I dialog-pm för Rosengård sammankopplas även en socialt hållbar
stadsmiljö till att det finns ”/…/inbjudande och varierande stråk, parker och platser för alla att
vistas på” (Malmö stad 2008:2f).
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Sammanfattning
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Kapitel 6. Diskussion och slutsats
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Diskussion
I det här avsnittet diskuteras studieämnet och frågeställningarna. I avsnittet berörs också en
del andra perspektiv som ligger i närhet till studieämnet och frågeställningarna. Resonemang
som förs under detta avsnitt ger en fördjupad bakgrund till de kortfattade slutsatser som
presenteras under nästa rubrik.
I uppsatsen har en analysmatris med kategorier och begrepp som berör attraktivitet använts.
Inom de tre studieobjekten har det varit möjligt att urskilja olika exempel på hur attraktivitet
berörs, såväl gällande förutsättningar, förändringar som genom förändringsförslag. Det är
tydligt att vissa delar av analysmatrisens innehåll är mer frekventa inslag än andra. Det är
vissa värden som tydligare förknippas med att vara attraktiva beståndsdelar. Vissa begrepp är
också i hög utsträckning förknippade med att innehålla något som antas utveckla en mer
attraktiv stadsmiljö. Det finns en skillnad i hur förändringsarbetet beskrivs i Gårdsten i
jämförelse med Järvafältet och Rosengård. I Gårdsten är det ett bostadsbolag som står bakom
förändringsarbetet. I Gårdensbostäders publikationer beskrivs inte förändringsarbetet med
begrepp som stadsmässighet, funktionsblandning och förtätning medan det förekommer som
frekventa inslag i exempelvis visionen för Järvafältet och i planprogrammet för Rosengård.
Däremot används dessa begrepp i den arkitektoniska handlingsplanen för Gårdsten och i
Göteborgs översiktsplan beskrivs förändringarna som exempel på att det har tillförts blandad
bebyggelse i området. Detta skulle kunna vara en indikation på att de begrepp som ingår i
analysmatrisens kategori stadsmiljö främst är etablerat bland arkitekter och planerare.
Det finns forskare som menar att det har utvecklats en acceptans och en större förståelse för
miljonprogrammets bostadsområden. I alla studieobjekten verkar det också finnas en
acceptens gentemot befintliga förutsättningar. Det beskrivs ofta att förändringar ska ske med
varsamhet i förhållande till den befintliga stadsmiljön. Uppfattningen är att platsspecifika
förhållanden är utgångspunkten för förändringsarbetet. I Gårdsten beskrivs det hur
förändringar genomförts med respekt i förhållande till befintlig bebyggelse. I Järvafältets
stadsdelar anses det viktigt att satsningar genomförs där det gör skillnad och att befintliga
stadsmiljöer inte kan förändras med allt för drastiska åtgärder. I Rosengård finns ett fokus att
många förändringar ska etableras på prioriterade platser längs med Rosengårdsstråket och
förslagen ska harmonisera med de förutsättningar som finns.
Även om platsspecifika förhållanden verkar vara utgångspunkten för förändringsarbetet kan
ändå allmänna föreställningar om miljonprogrammet påverka uppfattningen om
förutsättningarna. Hall (1999) betonar vikten av att förstå och granska miljonprogrammets
bostadsområden utifrån vad de faktiskt är och inte kritisera det utifrån allmänna
föreställningar. De brister som lyfts fram i det undersökta materialet är många gånger samma
brister som brukar framhållas för miljonprogrammet i allmänhet. En allmän problematik som
brukar framföras är att stadsmiljön är svårorienterad. Det är också ett återkommande problem
som berörs vid förändringsarbetet i Gårdsten, Järvafältet och Rosengård. Exempelvis
omnämns stadsmiljön ofta som otydlig. Det ska utvecklas nya stråk som tydliggör
otydligheten och binder samman stadsdelarna med omgivningen, halvprivata och privata ytor
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ska definieras. Även låg grad av blandning - oftast gällande funktioner, bebyggelsestruktur,
lägenhetsutbud och upplåtelseform är exempel på allmän kritik mot miljonprogrammets
bostadsområden som även är återkommande problembeskrivningar i de studerade fallen. I de
undersökta dokumenten är det inte särskilt tydligt vad som anses vara attraktivt i förhållande
till befintliga förutsättningar. Det som skulle kunna betraktas som beskrivningar av
attraktivitet utgörs dessutom ofta av samma värden i de undersökta stadsdelarna. Exempelvis
är det återkommande att positiva inslag i förutsättningarna anses vara att bebyggelsen har hög
utformningsstandard, att det finns naturmässiga kvaliteter och att det finns många
impedimentytor som kan utnyttjas vid förtätning.
Något som ofta uppmärksammas gällande förutsättningarna är identitet. Oftast berörs identitet
genom att det är något som kan utvecklas i stadsmiljön eller genom enskilda byggnader. Att
den storskaliga miljonprogramsförorten skulle representera en speciell identitet är inget som
berörs i någon större utsträckning. Det finns forskare som framhäver att det kan finnas någon
form av socialt förankrad identitet i förorten. Det kan finnas sociala fördelar som gör att
människor trivs och känner samhörighet till den storskaliga miljonprogramsförorten. Till viss
del berörs detta i visionen för Järvafältet där det uppmärksammas att människor har en stark
hemkänsla till området, med det framförs inte på vilket sätt hemkänslan är stark. Möjligtvis
kan en socialt förankrad identitet vara något som berörs under medborgardialoger i de
undersökta stadsdelarna men det blir inte riktigt synligt i dokument som har analyserats. I det
här sammanhanget kan uppsatsens resultat betraktas som något begränsade. Det hade krävts
en mer omfattande studie för att belysa fler aspekter gällande identitet.
Attraktivitet i den storskaliga miljonprogramsförorten förorten innebär förmodligen oftast
något annat än att det finns någon typ av rumslig attraktivitet i stadsmiljön. Attraktiviteten
kan exempelvis finnas i sociala fördelar som berördes ovan men det kan också finnas
ekologiska fördelar med att bo i förorten. Bradley (2009) menar att det finns goda
förutsättningar att leva ett hållbart liv i förorten och enligt Höyer & Holden (2003) behöver
inte den täta innerstaden vara det mest hållbara alternativet eftersom vår livsstil i huvudsak
påverkas av ekonomiska tillgångar. Utifrån vad som har kommit fram i den här uppsatsen
finns det dessutom indikationer som visar att förutsättningarna för en hållbar livsstil i förorten
förbättras genom åtgärder i samband med förändringsarbetet.
Gårdsten kan stå som ett konkret exempel på en förort där förändringsarbetet har resulterat i
att det finns goda förutsättningar att leva ett hållbart liv i stadsdelen. Det handlar inte så
mycket om hållbarhet gällande stadsmiljöns utformning utan snarare om andra faktorer.
Exempelvis renoveras husen med klimatsmarta och resurseffektiva lösningar, det tillförs
solceller på hustaken, det har byggts ett vindkraftverk som ska försörja området med el och
det skapas utrymme för odling i växthus som finns i gemensamma källarutrymmen.
Förändringsarbetet i Järvafältet och Rosengård kännetecknas också av liknande satsningar på
hållbarhet. Arbetet har inte kommit lika långt som i Gårdsten även om Järvafältets stadsdelar
exempelvis är bland de solcellstätaste områdena i Sverige. I Järva finns också målsättningen
att bli en nationell och internationell förebild för hur miljonprogrammet kan upprustas
hållbart, framförallt handlar det om energieffektivisering i samband med upprustning av
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bostadshus. Liknande ambitioner finns i upprutningen av Rosengård. Det kan konstateras att
ett huvudsakligt fokus gällande hållbarhet vid förändringsarbetet i alla tre studieobjekten
handlar om att det i samband med upprustning också ska energieffektiviseras med hållbara
lösningar. Att stadsmiljön eller stadsstrukturen ska vara hållbart utformad framstår som en
sekundär prioritet i förhållande till hållbara lösningar gällande upprustningen av bebyggelsen.
I och med den positiva uppmärksamhet som riktats mot förändringsarbetet i Gårdsten har
säkerligen den hållbara inriktning som Gårdstensbostäder utvecklat påverkat efterföljande
förändringsarbete i den storskaliga miljonprogramsförorten. Om inte annat så påminner
hållbarhetsintentionerna i såväl Järvafältet som i Rosengård mycket om det arbete som har
genomförts i Gårdsten.
Förändringsarbetet präglas även mycket av intentioner om att göra stadsmiljön mer attraktivt
utformad. Detta är framförallt tydligt i förändringsförslagen i Järvafältet och Rosengård men
det finns även tendens till sådana tankebanor i Gårdsten. Analysmatrisens värden i kategorin
stadsmiljö betraktas i den här studien även som värden vilka ingår i innerstadsinfluerade
tankegångar. I både Järvafältet och Rosengård ska det exempelvis skapas stadsmässiga
utformningar, mötesplatser och högre grad av funktionsblandning. I Rosengård planeras
dessutom tillägg i stadsstrukturen som gör att vissa delar av stadsdelen ska få en mer
innerstadslik utformning. Eftersom Rosengård är en centralt belägen stadsdel anses det finnas
goda förutsättningar att binda samman området med innerstaden. Förändringen mot en mer
innerstadslik utformning kan vara mer motiverad i Rosengård än i Gårdsten och i Järvafältet.
Rosengård ligger precis i anslutning till innerstaden medan Gårdsten och Järvafältet ligger
långt bort från städernas centrala delar. En paradox som har uppmärksammats tidigare i
uppsatsen är att den traditionella innerstadens utformning som är förortens motpol ändå kan
komma att prägla förändringsinsatser i förorten. Resultatet från den här uppsatsen vittnar om
att denna paradoxala utveckling kan vara realitet. Det finns inte anledning att påstå att
förändringar och förändringsförslag i Gårdsten, Järvafältet och Rosengård kan ses som försök
att omvandla förorten till innerstadsmiljö. Däremot präglas förändringsarbetet i hög
utsträckning av innerstadsinfluerade tankegångar.
En teoretisk utgångspunkt i uppsatsen berör Foucaults maktperspektiv. Det kan finnas en risk
att det konstrueras en sanning om vad som är rätt och fel sätt att planera samt vad som är
attraktivt och oattraktivt i förhållande till den storskaliga miljonprogramsförorten. En tolkning
av Foucault är att det bör vara så att det i samband med förändringsarbete i förorten finns
många potentiella lösningar och att ingen utveckling eller tillvägagångssätt varken är rätt eller
fel. Det finns dock gemensamma och återkommande värden i de tre studerade fallen. En
generalisering utifrån den här fallstudien är att det kan vara så att det finns tendens till att det
har etablerats ett samförstånd över att vissa stadsbyggnadsidéer kan generera en attraktiv
stadsmiljö i förorten. Stadsmässighet och förtätning är två centrala begrepp. Men det
tydligaste exemplet är blandstad. Risken är att det framöver läggs allt för stor tilltro till
blandstaden och att det blir en självklarhet att det är rätt att planera för sådana miljöer i alla
förorter. I såväl Gårdsten, Järvafältet och Rosengård betraktas blandstad som en del i
lösningen på problem som finns i stadsdelarna. Det handlar inte bara om att blandstad
exempelvis ses som ett hållbart alternativ eller att det genererar stadsliv. Blandstad verkar
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också ses som en del i lösningen på segregationsproblematiken. Genom att det tillförs nya
typer av bostäder och en större variation i lägenhetsutbud och upplåtelseform antas fler
invånare välja att bo kvar i områdena men det förväntas även bidra till att områdena blir mer
attraktiva så att nya invånare väljer att bosätta sig i dessa stadsdelar. I förlängningen kan det
ses som en strategi för att motarbeta segregation. Även om det i alla studieobjekt finns en
medvetenhet om att det krävs mycket mer än att bygga blandstad är det trots allt en
dominerande del i hur attraktivitet antas utvecklas i de storskaliga miljonprogramsförorter
som har undersökts.

67

Slutsats
I det här avsnittet ska uppsatsens frågeställningar besvaras på ett kortfattat sätt.
Frågeställningarna är följande:
Hur beskrivs attraktivitet i dokument som berör förändringsarbete i den storskaliga
miljonprogramsförorten? Vad anses vara attraktivt och hur antas attraktivitet utvecklas?
Hur mycket påverkas förändringsarbetet av innerstadsinfluerade tankegångar?

En stor del i hur attraktivitet antas utvecklas är genom blandstad. Om det finns större variation
i stadsdelarnas bostadsutbud tros det ge förutsättningar för att människor väljer att bo kvar i
områdena men även att stadsdelarna blir mer attraktiva för nya invånare.
I förändringsarbetet framstår även hållbarhet som viktigt. Visserligen är det inte hållbarhet i
förhållande till stadsstrukturen som är den huvudsakliga prioriteringen. Förändringsarbetet
ska snarare resultera i att det ges goda förutsättningar att leva ett miljömässigt hållbart liv i
stadsdelarna. Hållbarhetsinriktningen i förändringsarbetet kan betraktas som en profilering
som syftar till att göra områdena mer attraktiva.
Utifrån resultatet av den här studien är det tydligt att förändringsarbetet i den storskaliga
miljonprogramsförorten - i hög utsträckning - präglas av innerstadsinfluerade tankegångar.
Det finns ambitioner om att skapa stadsmässiga platser och funktionsblandade miljöer som
tillsammans med människor och rörelse i stadsrummet ger upphov till vad som brukar
benämnas som ett stadsliv.
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