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Sammanfattning 

Under mitten av 1900-talet var det svenska samhället under förändring på grund av 

en rådande urbanisering och industrialisering. En otillräcklig bostadsstandard och en 

avsaknad av bostäder var ett omdiskuterat utvecklingsämne under denna period. För 

att åtgärda den pågående bostadsbristen och förbättra bostadsstandarden startade ett 

nytt bostadsprogram. En miljon bostäder växte fram i utkanterna av de svenska 

städerna. Bostadsområdena kallades för miljonprogramsområden. 

Miljonprogrammet byggdes under perioden 1965–1975. Husen ansågs som nya, 

moderna, innovativa och standarden för bostäderna höjdes drastiskt. Idag anses 

många av husen och områdena som oattraktiva, nedgångna, otrygga och många av 

områdena är segregerade.  

Flera betydande faktorer påverkar segregationen i dessa områden. Syftet med 

studien är att undersöka hur segregation kan påverkas genom utveckling av 

miljonprogramsområdens gårdsmiljö, med hänsyn till dess kvalitéer. Målet är att 

studera hur gårdsmiljön kan påverka segregation genom utveckling och 

säkerställande av utomhusmiljöns värden.  

Undersökningen grundas i resultat från litteraturstudier, fältstudier och intervjuer. 

Två intervjuer utfördes, en intervju med ett kommunalt bostadsbolag samt en med 

en integrationsutvecklare. Även två fältstudier med två olika referensområden 

genomfördes. Intervjuerna och fältstudierna ligger till grund för de konkreta 

åtgärdsförslag som presenteras i rapporten. Litteraturstudierna används för att finna 

tillämpningar av åtgärder i gårdsmiljön. Resultatet av fältstudien utgörs av 

dokumentation genom fotografier, skisser och observationer av upplevda värden och 

brister i respektive undersökningsområde. Intervjuerna syftade framförallt till en 

bakgrundsinformation och förståelse för den segregationsproblematik som finns i 

många områden från miljonprogrammet. Resultatet visade att det ena 

referensområdet är i stort behov av upprustande åtgärder för att stärka upplevelsen 

av trygghet och möjlighet till integration. Trygghet och integration ombesörjs 

framförallt av belysning, avskärmning och zonering. Resultatet ligger till grund för 

de presenterade förslagen av åtgärder i gårdsmiljön för ett miljonprogramsområde. 

Förslagen är bland annat tydliggörande av zoner, mer avskärmning genom buskar, 

träd och plantering, återskapande av hållbara arkitektoniska karaktäristiska drag 

samt förtätning av gårdsmiljön.   

Slutsatsen förankras i teoretiska bakgrunder, resultat, analyser och diskussioner som 

erhölls från undersökningen. I studien konstateras att segregation kan påverkas 

genom förändring av miljonprogramsområdens gårdsmiljö, men för att minska 

segregation i sin helhet bör större och fler insatser ske från samhällets alla delar. 

 





 

 

 

Abstract 

I mitten av 1900-talet skedde en radikal förändring av bostadsutvecklingen i 

Sverige. Förändringen kom att kallas miljonprogrammet där en miljon nya och 

moderniserade bostäder och bostadsområden uppfördes under en tioårsperiod. 

Många av dessa bostadsområden upplevs som otrygga, nedgångna och flera av 

dessa områden är idag segregerade. 

Syftet med studien är att genom förändring av miljonprogramsområdens gårdsmiljö 

skapa möjlighet att kunna påverka segregationen i ett område med hänsyn till 

bostadsområdets kvalitéer. Målet är att studera hur gårdsmiljön i ett 

miljonprogramsområde kan påverka segregation genom utveckling och 

säkerställande av utomhusmiljöns värden. Syftet och målet nås genom 

litteraturstudier, fältstudier och intervjuer. Resultaten från de tillämpade metoderna 

visar att områdena är slitna, ovårdade och torftiga. Förslag presenteras även för 

potentiella åtgärder. Undersökningens slutsats beskriver vikten av omsorgsfull 

skötsel, zonering och avskärmning i miljonprogramsområdens gårdsmiljö när 

integration ska möjliggöras för de boende. Dock påverkas även segregationen och 

integrationen av fler andra samhällsenliga aspekter och åtgärder som bör beaktas vid 

planerad förändring av ett segregerat område.  

Nyckelord: Miljonprogramsområde, Boendesegregation, Gårdsmiljö, Trygghet, 

Gemensamhetsutrymme, Zonering,  

 

 





 

 

 

Abstract 

In the middle of 20th Century, there was a significant change in the development of 

housing in Sweden. The change came to be called the Million house programme, 

where one million new and modernized houses and residential areas were erected 

over a ten-year period. Many of these residential areas are perceived as insecure, run 

down and several are today segregated.  

The purpose of this study is by development of a million house programme external 

environment affect segregation, with reference to the quality of the residential area. 

The goal is to study how the external spaces in a million house programme area can 

affect segregation through the development and ensuring of the outdoor 

environment values. The purpose and goal is achieved through literature studies, 

field studies and interviews. The results from the applied methods notes that the 

areas are worn, unkempt and scanty. Suggestions are also presented for action. In 

conclusion, the importance of careful management, zoning and foreclosure in the 

million house programme areas external spaces have an impact on segregation. 

However, the affects of segregation and integration depends also on other societal 

aspects and measures that should all be considered in the planned change of a 

segregated area. 

Keywords: Million program area, Housing segregation, outside environment, 

Security, Community space, Zoning. 
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Förord 
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mål med vår utbildning efter tre år. Kunskaperna som grundas i utbildningen har 

hjälpt oss komma fram till hur vi ville beröra ett samhällsaktuellt ämne i vår 

avslutande uppsats inom kategorin byggteknik. Vi har tillsammans kämpat med 
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Under arbetes gång har våra fördomar suddats ut och många förutfattade meningar 

ändrats. Vi författare har haft en uppväxt likt många andra barn i Sverige där fotboll 

på villamattan blandats med dans runt midsommarstången eller julgranen. Arbetet 

har inneburit att fördomsglasögonen har tagits av och problem och lösningar har 

setts ur nya perspektiv. Vi har haft en rolig och utvecklande tid ihop som i skrivande 

stund börjar gå mot sitt slut. Vi vill i och med det tacka Per-Olof Hjälmefjord som 

bjöd in oss för att ta del av en plats som vi annars aldrig hade besökt. 

Det finns fler att tacka, AllboHus som bistått med referensobjekt och bakgrund till 

området samt vår handledare och företagskontakt Ivar Wenster som varit till stor 

hjälp med sin kunskap och erfarenhet inom undersökningens område. 

Tack! 

 

 

Emilia Karlsson & Matilda Ståhl 

Växjö, 27 maj 2019 
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1 Introduktion 

Året var 1945 och andra världskriget hade nyligen passerat. Många platser och 

städer i världen var ödelagda, i synnerhet Europas men framförallt Centraleuropas 

storstäder. Ett land vars ekonomi, bostäder och befolkning bibehållits intakta under 

efterkrigstiden var Sveriges, vilket under de första årtiondena efter kriget skapade en 

urbanisering och ett växande välstånd i landet. Till följd av urbaniseringen och det 

växande välståndet uppstod högre krav på bostadsstandard vilket ledde till en brist 

på moderna bostäder och långa bostadsköer (Hall & Vidén 2006). Rivningar av hus 

byggda under tidigare tidsepoker med lägre standard eskalerade samtidigt som det 

moderna byggandet i Sverige etablerades allt mer i utkanten av städerna. 

Under 1965–1975 pågick omvandling av Sveriges städer och förorter som kom att 

kallas för rekordåren. En miljon nya, moderna och storskaliga bostadsområden 

skulle lösa den växande bostadsbristen, det så kallade miljonprogrammet (Johansson 

2012). Planeringen av miljonprogrammets områden och miljö avspeglas främst i de 

fysiska och tekniska funktionerna som i huvudsak husen och komplementbyggnader 

besitter. Vad som många gånger ignorerades var stadsrummets allmänna gestaltning 

och dess påverkan på både det sociala livet och den urbana kulturen. Prioriteringen 

var främst att lösa de mest grundläggande funktionella problemen istället för att med 

ett helhetsperspektiv se staden och stadsrummet som en central enhet (Lilja & 

Pemer 2010). 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Idag är Sverige i en brytpunkt mellan att riva eller renovera områden som 

representerar den svenska utvecklingen av arkitektur från rekordåren. 

Miljonprogrammet löste bostadsbristen som fanns samtidigt som det moderniserade 

det svenska bostadssamhället. Idag upplevs miljonprogramsområdena vara otrygga 

och opersonliga. Generellt anses utemiljön vara sliten och nedskräpningen i 

områdena är stor. Lekplatserna är torftiga och blåsiga och vegetationen som finns i 

området är enformig och undermålig. De förväntade aktiviteter och faciliteter som 

önskas finnas idag överensstämmer inte med de preferenser som fanns under 60-

talet. Det har resulterat i att utemiljön är i stort behov av renovering och upprustning 

(Vidén & Lundahl 1992). 

Cirka 50 procent av miljonprogramshusen är i dagsläget ägda av kommunala 

bostadsbolag. De resterande procenten delas mellan privata fastighetsbolag och 

övriga företag, till exempel HSB (Benjaro & Adjamloo 2012). Det gör att flera av 

landets kommunala bostadsbolag befinner sig i den nämnda brytpunkten. Det 

kommunala bostadsbolaget AllboHus i Alvesta är idag i valet mellan att riva eller 

bevara bostadsområdet Rönnedal. Under åren har många provisoriska renoveringar 

gjorts i Rönnedalsområdet som inte tagit hänsyn till det byggda landskapets karaktär 

eller arkitektur. Istället har renoveringarna endast genomförts för att upprätthålla 

behov och krav som ställts från myndigheter och brukare. Idag är miljön i områdena 

i behov av omfattande åtgärder för att minska otryggheten och förstörelsen som 

bland annat ger upphov till segregation. AllboHus har nu fått i uppgift från 

politikerna i Alvesta kommun att kartlägga möjligheterna för eventuella 
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förändringar och åtgärder som motverkar segregationen och utanförskapet som 

området idag besitter. En förhoppning från det kommunala bostadsbolagets sida är 

att genom fysiska åtgärder både invändigt och utvändigt bidra till att området får en 

ny karaktär och göra det attraktiv. Samtidigt önskar AllboHus att det negativa rykte 

som Rönnedal idag har ska med tiden suddas ut och att gårdsmiljön ska bli en plats 

för alla.  

Segregation är ett begrepp med negativ klang. Konsekvenserna av segregation kan 

delas in på individ-, områdes- och samhällsnivå (Delmos 2018a). Det som kan 

uppstå på individnivå är bland annat försämrade levnadsvanor och hälsa. En studie 

av Bull, Foster, Hopper och Wood (2017) visar att närheten till öppna offentliga 

ytor och grönområden lindrar depression och stress som ingår i folkhälsan. Studien 

bedömer att om bostadsområden tillhandahåller offentliga parker av alla genrer 

inom gångavstånd påvisar det en positiv effekt på folkhälsan (2017). 

Undersökningen ska resultera i åtgärder för att påverka segregation i 

miljonprogramsområden genom förändring av gårdsmiljön. Åtgärder som inte 

förvanskar byggnaderna eller dess miljö, utan istället säkerställer områdets kvalitéer 

och framhäver dess arkitektur. Förändringarna ska bidra till bevarande av 

arkitekturen från denna tidsepok och därmed säkerhetsställa arkitektoniska 

kvaliteter. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att undersöka hur segregation kan påverkas genom utveckling 

av gårdsmiljön i ett miljonprogramsområde, med hänsyn till dess kvalitéer. Arbetets 

konklusioner avses ligga till grund för efterföljande projekts utveckling av områdens 

omkringliggande miljön. Målet med arbetet är att se hur gårdsmiljöerna i ett 

miljonprogramsområde kan påverka segregation genom utveckling och 

säkerställande av utomhusmiljöns värden. 

1.3 Avgränsningar 
Studien avgränsas till att utveckla konkreta förslag på åtgärder för upprustning av 

den utvändiga miljön i miljonprogramsområden. Undersökningen utgår från två 

referensobjekt för att dokumentera värden respektive brister för områdena, samt för 

att finna konkreta åtgärdsförslag. För att ta del av intressenternas åsikter och 

erfarenheter inom den angivna tidsramen för undersökningen verkställs två 

intervjuer. Intervjuer hålls med personer som har kännedom och kunskap inom 

området framförallt genom sina yrkesroller. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

I kapitlet beskrivs teoretiska utgångspunkter och tidigare studier som finns inom 

området för undersökningen. En genomgång och beskrivning av de teorier och data 

som använts i studien redovisas också.  

2.1 Definitioner 
Olika begrepp och definitioner redovisas i bokstavsordning. I arbetet används 

eventuella förkortningar istället för hela namn.  

ABF: Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) är Sveriges ledande studieförbund. De 

erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar samt kulturarrangemang i alla landets 

kommuner. 

AllboHus: Alvesta kommuns kommunala bostadsbolag. 

Axialitet: I en axels längdriktning, synriktning. En synriktning som sträcker sig 

genom flera rum som ger en genomblicksmöjlighet och en samlad upplevelse av 

rum och miljöer. 

Betongsuggor: Betongfundament som förhindra trafik att ta sig in på markerat 

område. 

Boendesegregation: ”Tillstånd på bostadsmarknaden som innebär att grupper av 

hushåll med olika egenskaper bor geografiskt åtskilda från varandra, vanligen i 

stadsdelar och bostadsområden med olika fysisk och social status... Vissa områden 

befolkas med nästan enbart invandrare” (NE 2019a). 

Bostadsrätter: En bostad som en brukare köpt och har nyttjanderätt till utan 

begränsad tid.  

Bostadssektor: Är den sektor som representerar de som nyttjar och söker bostäder i 

Sverige. 

Bostadssociala projekt: Är projekt som granskar sociala hållbarheter i 

bostadsområden vars huvudsyfte är att främja socialt utanförskap.  

BRF: Bostadsrättsförening. 

Delmos: Delegationen mot segregation (en enrådighetsmyndighet). 

Flerbostadshus: Eller flerfamiljshus är lägenhetshus som innehåller minst tre 

bostadslägenheter. 

Gentrifiering: En social förändringsprocess som går ut på att individer med en 

socioekonomisk status flyttar till stadsdelar som traditionellt har dominerats av en 

annan socioekonomisk status (NE 2019b). Det är en förändring av klasstrukturen i 

områden.  

Gestaltning: Formning och utformning. När en idé eller ett föremål skapas gestaltas 

och formas dessa efter samhälleliga och personliga preferenser.  
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Grönområden: ”Reserverat område i form av park- och naturmark inom i närheten 

av städer och tätorter, främst avsett för rekreation och friluftsliv.” (NE 2019c).   

Hyresrätter: Bostäder som hyresgästen inte äger själv utan hyr av en 

fastighetsägare där hyresgästen betalar en hyra varje månad. 

Integration: En social process där människor från minoriteter slussas in och blir 

delaktiga av de samhälle de bor i. Det främjar bland annat arbets- och 

bostadsmöjligheter för de boende (NE 2019d). 

Ljuspollare: Är en väglyckta eller lyktstolpe som är 800–900 millimeter hög. 

Manhålslucka: Brunnslock belägna i mark.  

Offentliga utrymmen/offentliga områden: Områden som alla individer får bruka. 

Det kan vara både inomhus och utomhus. I undersökningen fokuseras det främst på 

den utvändiga områdena. 

PBL: Plan- och bygglagen, svensk författningssamling där bestämmelser om 

planläggning av mark, vatten och om byggnader finns.  

P-grind: Är en grind som fungerar som trafikhinder och liknar ett P i sin 

utformning.  

Rekordåren: De åren som miljonprogrammet uppfördes under, från 1965 till 1975.  

Segregation: Syftar till att människor med exempelvis olika hudfärger, religion 

eller klass bor på olika platser i samma stad (NE 2019e). 

Socioekonomisk segregation: Människor som tillhör olika social-, inkomst- och 

yrkesgrupper bor skiljt från varandra, därmed skapas olika förutsättningar (Delmos 

2019). 

Trespännare: Lägenhetshus med tre lägenheter per plan och trapphus (Berggården 

2016). 

Tvåspännare: Lägenhetshus med två lägenheter per plan och trapphus (Berggården 

2016). 

Urban miljö: Är en miljö som upplevs storskalig och uppträder till den större 

stadens och samhällets förhållningssätt istället för det mindre samhället och på 

individnivå.  

Vakanser: Lediga lägenheter i ett flerbostadshus. 

Zonering: Syftar i arbetet till uppdelning av den utvändiga miljön. Med fokus på 

gångstråk, vad som är privat eller inte och hur aktiviteter är uppdelade över 

området. 
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2.2 Miljonprogrammet och dess historia  
Efter andra världskriget och fram till 1960-talet var samhällsutvecklingen i Sverige 

omfattande, det pågick bland annat en internationell urbanisering (Vidén & Lundahl 

1992). Urbaniseringen var inte enbart unik för tidsepoken, men den påverkade 

näringslivet under denna period. Det var den offentliga sektorn tillsammans med 

den expanderande industrin som gav upphov till urbaniseringen. Följderna av 

industrialiseringen och det förbättrade näringslivet resulterade i en kraftig 

ekonomisk tillväxt för hela landet. Högkonjunkturen yttrade sig i en 

realinkomstökning för landets invånare, vilket gjorde att fler invånare hade råd och 

möjlighet att efterfråga bostäder med högre standard än tidigare. Bilen fick en större 

roll i samhället och den påtagliga utbredningen av trafiken gav upphov till en större 

efterfrågan av bättre vägar och fler parkeringsplatser (1992). 

Bostäderna som var byggda under tidigare epoker och fram till rekordåren var 

trångbodda och hade en bristfällig utrustningsstandard (Allmännyttan 2019). 

Utrustningsstandarden och de trångbodda bostäderna låg till grund för den ökade 

bostadsbristen, samtidigt som urbaniseringen fortskred. Miljonprogrammet skulle 

enligt Socialdemokraterna och riksdagen skapa moderna bostäder och motverka 

bostadsbristen i landet under en tioårsperiod. Målet var att en miljon bostäder skulle 

uppföras (2019). Det uppfördes allt från punkthus, loftgångshus och radhuslängor 

till höghus, småhus och villor. Den hustyp som dominerade i bostadsbyggandet var 

det tre våningar höga lamellhuset utan hiss (Boverket 2014a).  

Överlag var lägenheterna från miljonprogrammet väl genomarbetade med bra 

planlösningar. Köken var utformade efter svensk standard och badrummen hade 

oftast en god hygienstandard (Vidén & Lundahl 1992). Under rekordåren 

utvecklades en grannskapsideologi som präglades av sociala och demokratiska 

målsättningar. Det som ansågs viktigt i bostadsområdena var närheten till arbete, 

bostad och centrum, den så kallade ABC-staden. Stadsmönstret blev till grund för 

flera miljonprogramsområden och påverkade dessa områdens utformning och 

belägenhet (1992). 

2.2.1 Gestaltning av husen och områdena  

Cirka 80 procent av husen från miljonprogrammet uppfördes på obebyggd mark 

eller i nyexploaterade områden (Vidén & Lindahl 1992). Planeringen av 

miljonprogramsområdena styrdes främst av byggtekniska och produktionsanpassade 

lösningar. Husen var placerade med schematiska mönster som var styrda efter 

kranbanor. Planeringen påverkar än idag stadsbilden, då en avsaknad av 

arkitektonisk omsorg ger upphov till ett monotont, opersonligt och storskaligt byggt 

landskap med främst fokus på bilen och trafiken (1992). 

Under rekordåren prioriterades solen och tillgången till den från bostaden via 

balkong eller uteplats. Separerade trafiksystem var också karaktäristiskt för 

projekteringen av de olika områdena. Skilda stråk mellan gångtrafikanter, cyklister 

och bilar skapade en trafiksäkerhet som inte uppmärksammats tidigare. Planering 

gav upphov till en modern och praktisk funktionsindelning, så kallad zonering av 

utomhusmiljön (1992).  
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2.2.2 Lamellhus 

Lamellhusen projekterades ofta som två- till fyravåningshus med två eller flera 

trapphusblock. Trapphusen var vanligen två-spännare, men tre- och fyrspännare 

uppfördes också (Vidén & Lundahl 1992). Husdjupet blev i lamellhusen vanligen 

djupgående, vilket skapade långa och smala lägenheter med endast fönster åt ett håll 

vilket medför att trapphusen är mörka och opersonliga (Berggården 2016).  

2.2.3 Stjärnhus och punkthus 

Stjärnhusen sedda uppifrån liknar en treuddig stjärna, därav namnet. Trapphusen är 

vanligen trespännare som ligger centrerat i husen, vilket orsakar ett bristfälligt 

dagsljusinsläpp (Vidén & Lundahl 1992). Varje udde representerar en lägenhet, 

vilket ger ett ljusinsläpp från minst två håll. Intentionen arkitekter hade med dessa 

hus var att de skulle ge slutna gårdsmiljöer som innehöll unika värden, där omtanke 

om estetik och trivsel låg bakom utformningen (Kjellin 2007).  

Liksom stjärnhusen utgår lägenheterna i ett punkthus från ett centralt trapphus med 

lägenheter runt om. Antalet våningar varierar, men efter 1950-talet uppfördes flera 

punkthus med våningar upp till tio plan. Huskropparna står fritt och för att skapa en 

områdeskänsla är de vanligtvis placerade i grupp (Urbanutveckling 2019).  

2.3 Boendesegregation 
I en tidigare studie av Lilja och Pemer (2010) påstås att segregation i grannskap är 

självgenererande. Det sker på grund av att individer med oansenliga ekonomiska 

förutsättningar oftast koncentreras till mindre eftertraktade områden i samhället. Det 

beror främst på att individer som har en stabil ekonomi metodiskt väljer bort de 

mindre eftertraktade områdena för att istället bosätta sig i de mer attraktiva 

bostadsområdena (2010). 

Den fysiska miljön i ett bostadsområde påverkar även antalet flyttningar, vilket är 

en märkbar faktor i segregationsprocessen. Flyttningar i områden som anses mindre 

attraktiva är generellt större än i de mer eftertraktade. Skillnader i ekonomiska 

tillgångar förekommer även mellan de nyinflyttade och de som flyttar ut. I miljöer 

och områden där den ekonomiska standarden är hög tenderar det att flytta in 

likvärdiga individer gällande ekonomi. Det är dock inte endast de ekonomiska 

resurserna som avgör vilka individer som flyttar, utan det beror även på 

livsstilpreferenser som den enskilde individen besitter (2010).  

Segregerade miljonprogramsområden erfordrar därför en integration från flera 

samhällsklasser. Det skapar mångfald och ett betydande värde för grupper som 

upplever utanförskap. För att skapa ett värde för områden och för att bryta den 

negativa utveckling som upplevs i miljonprogramsområden är utgångspunkten att 

förse de boende med personliga aktiviteter och verksamheter. Aktiviteterna och 

verksamheterna uppmuntrar till eget ansvar för området och miljön i sin helhet. 

Ansvar bygger på känslor av stolthet för ett område, vilket stärker identiteten. Den 

beskrivna stoltheten är något som speglas i den utvändiga miljön (2010). 



 

7 

 

2.4 Segregation orsak och konsekvens 
Enligt NE (2019e) innebär segregation att olika grupper av människor bor på olika 

platser i samma stad. Det istället för ett blandat samhälle, där personer med olika 

bakgrund går i samma skola och spelar i samma idrottslag och på det sättet skapas 

integration mellan samhällets invånare. 

Under 2018 vidareutvecklade regeringen ett reformprogram där de framtog en 

långsiktig strategi för att minska och motverka segregationen i Sverige under 

perioden 2018–2028. Programmet berör mänskliga rättigheter, demokrati, 

undvikande av diskriminering, ett barn- och ungdomsrättsperspektiv, jämställdhet, 

jämlikhet och Agenda 30 (Delmos 2018b). Idag finns det enligt regeringen tydliga 

jämställdhetsutmaningar som är kopplade till segregation. Det är viktigt att 

jämställdhetsfrågan tas upp för att särskilda åtgärder ska kunna genomföras inom 

brottsbekämpning och upplevelsen av trygghet, med avseende för kvinnor och 

flickor, våld mot kvinnor och barn samt hedersrelaterat våld och förtryck (2018b). 

Inom begreppet jämställdhet definieras ibland ordet sysselsättning. ”När det gäller 

sysselsättning är det särskilt viktigt att fokusera på gruppen utrikesfödda kvinnor, 

eftersom de har lägre förvärvsfrekvens än andra” (Regeringskansliets 

kulturdepartementreformprogram 2018). Det är viktigt att kvinnor och flickor får 

lika förutsättningar som män och pojkar. Förutsättningarna möjliggör ett bredare 

deltagande av flickor och kvinnor i aktivitets- och föreningsliv (2018).  

Enligt Regeringskansliets kulturdepartementreformprogram (2018) tas segregation 

upp i samband med låga skolresultat och brottslighet, eftersom dessa samverkar och 

påverkar varandra. I reformprogrammet beskrivs den onda cirkeln till segregation 

som uppstår redan i tidig ålder. Att ha en utbildning som minst är på gymnasienivå 

kan vara avgörande för möjlighet till arbete. Arbetet påverkar i sin tur den enskildes 

inkomst och därmed bostadsmöjligheten. Bostadsområdet har en inverkan på 

möjligheterna till arbete och utbildning. Utbildningsnivån är också förknippad med 

delaktigheten i demokratin och i det civila samhället. För en ung individ med 

oavslutad utbildning och med svaga ekonomiska resurser inom familjen är 

förutsättningarna sämre och riskfaktorerna för att hamna i kriminella kretsar högre. 

Att klara godkänd nivå i skolan är även associerat med föräldrarnas utbildningsnivå 

(2018).  

2.5 Strategier för renovering 
I en artikel skriven av Af Klintberg, Annadotter, Björk, Högberg och Lind (2016) 

analyseras en strategi som använts i en förorts kommunala bostadsbolag. Syfte med 

studien var att med tydliga sociala ambitioner integrera de boende i val av 

renovering. Hyresgästen erbjöds tre alternativa renoveringsåtgärder: mini, midi eller 

maxi. Mini-alternativet var det alternativ som hade minst omfattade åtgärder där de 

mest akuta och viktigaste åtgärderna endast vidtogs, vilket innebar en mindre 

hyreshöjning. Maxi-alternativet innebar flest åtgärder och renoveringar och skulle 

uppfylla samma standard som vid nyproduktion. Det skulle resultera i en kraftig 

hyreshöjning. Midi representerade det renoveringsalternativ som skulle orsaka en 

medelmåttig ökning av hyran. 
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Resultatet av undersökningen visade att 85 procent av hyresgästerna valde 

renoveringsalternativet mini. Beroende på vilket renoveringsalternativ som valdes 

gagnade det olika individer i förvaltningsprocessen. Midi-alternativet var 

lönsammast för förvaltaren och ägaren av fastigheten. Därefter kom maxi och det 

minst vinstgivande var mini-alternativet. Resultatet innebar att det mest förmånliga 

alternativet för företaget eller ägaren inte främjade den sociala hållbarheten i lika 

hög grad som mini-alternativet. Istället lät mini-alternativet hyresgästen avgöra 

vilket renoveringsalternativ som var lönsammast utefter den enskilde individens 

ekonomiska förutsättningar. För att gynna den sociala utvecklingen i utsatta 

områden krävs det därför en mer liberal syn från företaget eller ägaren av 

fastigheten, istället för att göra en ekonomisk vinst. Studiens resultat visade att det 

alltid finns konsekvenser beroende på vilka val som tillämpas, likaså påverkar de 

områdets intressenter. Valen som görs gynnar någon och missgynnar någon annan 

(2016). 

Att involvera hyresgästerna i val om vård, skötsel, renovering och andra åtgärder 

främjar inte bara den sociala hållbarheten för området, det gör också att 

människorna i området blir mer observanta på vad som sker och är därmed beredda 

att ingripa vid eventuella incidenter (Af Klintberg et al. 2016). Det är något som 

gynnar den personliga tillhörigheten och ansvaret för bostadsområdet och bostaden 

(Polismyndigheten i Stockholms län 2005). 

För att effektivisera renoveringar finns flera olika hjälpverktyg för framtagandet av 

renoveringsprogram (Boverket 2008). En checklista är till exempel ett effektivt 

verktyg som bör genomarbetas i ett tidigt skede. Genom att utgå från checklistan ska 

gemensamma mål för renoveringen sammanställas. Syftet med checklistan är att 

tydliggöra specifika problem och möjligheter som området besitter. Ett enkelt sätt 

att strukturera listan på är att dela in det i två huvudrubriker, ”vad vi har” och ”vad 

vi vill”. Rubrikerna delar upp checklistan i värden och brister som finns i området 

och i vilken utsträckning som bristerna behöver åtgärdas (2008). 

2.6  Ansvar och konsekvenser 
Att låta brukaren få ansvar och att ansvara för val som påverkar samhället eller 

området har visat sig användbart enligt Theotokis och Manganari (2015). De menar 

att beroende på hur val presenteras till en väljare och vilken information gällande 

konsekvenser som tillhandahålls beträffande de olika besluten, bestämmer sig 

väljaren vanligen för det ”bästa” alternativet. Alternativet väljs på grund av att 

konsekvenserna är framlagda för respektive alternativ. Om alternativen dessutom är 

automatiskt tilldelat istället för att ett aktivt val ska göras av personen ifråga ger det 

ytterligare slagkraft. Vid tilldelat alternativ är ofta konsekvenserna påvisade, vilket 

medför ett ansvar hos väljaren vad som kan resultera i en viss skuld om personen 

väljer ett alternativ som ses som ”sämre”. Besluten påverkas därav hur ansvar och 

värden presenteras (2015).  

Enligt en rapport från Boverket (2008) skapar delaktighet av val, skötsel och ansvar 

från de boende engagemang, förståelse och stolthet för gårdsmiljön. Aspekten tas 

också upp i en artikel av Bratina Jurkovič (2014) där slutsatsen är att invånarna 

tillsammans med allmänhetens intresse kommer att kunna skapa användbara 
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offentliga ytor, som har god inverkan på gårdsmiljön. Om förändringar sker utan 

deltagande av hyresgästerna och andra intressenter för grannskapet finns risk för 

missriktad och dålig programplanering (2014). 

2.7 Att gestalta förebyggande 
Polismyndigheten i Stockholms län (2005) har skrivit en handbok för 

brottsförebyggande och trygghetsskapande i bostäder och bostadsområden som 

kallas för Bo Tryggt 05. Handboken beskriver att en överblickbarhet bidrar till 

bland annat ett lugnare och tryggare område, vilket kan skapas med rätt sorts 

belysning som varken bländar eller är för dovt. Det menar även Widlund och 

Östberg (2013), som hävdar att en upplyst gård som inte täcks av vegetation bidrar 

till en social kontroll. De boende har då översikt över gården från sina respektive 

lägenheter. Överblickbarhet kan ge en effekt av en reducerad användning av 

narkotika och annat missbruk som bidrar till upplevelse av otrygghet i ett område 

(Widlund & Östberg 2013).  

Skillnaden på ett överblickbart eller ett ödsligt område är dock subtilt. 

Gatumönstrets utformning ska bidra till rörelse samtidigt som det ska kännas 

stillsamt och intimt. Samtliga utformningsstrategier ska ske på ett naturligt och 

oprovocerande sätt som brukarna omedvetet får ta del av i den byggda miljön 

(Polismyndigheten i Stockholms län 2005)  

Det finns fyra olika huvudgrupper som berör de brottsförebyggande och 

trygghetsskapande åtgärderna (Polismyndigheten i Stockholms län 2005). De fyra 

grupperna är ögon, tydlighet, inbrottsskydd och skötsel. Hur människor rör sig ute i 

området och i en lägenhet påverkas av fönstersättning, belysning och siktlinjer. 

Tillexempel ska vägar och gångstråk som är trygga lätt urskiljas för brukaren. 

Markering av vad som är till för allmänheten eller inte skapar tydlighet och 

trygghet. Markeringarna är oftast fysiska genom grindar och staket alternativt 

genom materialbyten. Byggnaderna i området och de offentliga utrymmena ska vara 

i ett gott skick och bör kontrolleras regelbundet av ansvarig förvaltare. Vid eventuell 

skadegörelse eller vandalisering bör åtgärder vidtas snabbt. Vid väntan av åtgärder 

ökar ofta vandaliseringen och otryggheten i området (2005). 

I en artikel i Svenska Dagbladet från ledarsidan den 10 januari 2017 skriver Linda 

Nordlund ”För kvinnor är bostadsområdet en no go-zon”. I artikeln beskrivs hur 

orienteringen över området begränsar rörelsemönstret för människor. Vilka tider och 

vilka kommunikationer som finns baseras också på orienteringen och utformningen. 

Vidare redogörs det att var tredje kvinna känner sig ganska eller mycket otrygg när 

hon rör sig i sitt bostadsområde. För män är samma siffra lägre, endast två procent 

upplever samma otrygghet som kvinnorna uppgav. Att kvinnor upplever otrygghet i 

områden de bor i ger konsekvenser. Rädslan för att utsättas för brott innebär i 

praktiken att de offentliga rummen är stängda för kvinnorna och flickorna. Det leder 

till att dessa utrymmen blir en ”no go-zon”, vilket är oacceptabelt (2017). 
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2.8 Gårdsutveckling i miljonprogramsområden  
Ett långsiktigt underhåll och skötsel av gårdsmiljön kan underlättas genom 

eftertanke kring materialmöten och framkomlighet (Boverket 2008). Mötena ska 

utformas så att materialen kan underhållas och vårdas under en längre tid. Genom 

att välja material och växter efter kvalitet kan både tid och pengar sparas, vilket 

gynnar alla intressenter. Vid åtgärder och renoveringar är det därför viktigt med ett 

långsiktigt resonemang (2008).  

För att uppnå en lyckad förnyelseprocess av gårdsmiljöerna bör en social zonering 

utredas. Den fysiska utformningen av området bör tydliggöra dess karaktär. 

Boverket (2008) beskriver i sin rapport att arbete av zonering stödjer det sociala 

livet på gården. För ett lyckat resultat bör fyra typer av zoner analyseras. De fyra 

typerna är offentlig-, halvoffentlig-, halvprivat- och privatzon. Den offentliga zonen 

innefattar bland annat genomgående gångstråk över gården, gator och 

parkeringsplatser. Med tydliga markeringar tydliggörs dessa zoner. Den 

halvoffentliga zonen ska vara en självklar plats för de boende även om de inte 

känner till alla som rör sig i området. I utrymmena hos de halvoffentliga zonerna 

bör det finnas umgängesplatser och lekplatser. En mer intim zon för ett 

bostadsområde är den halvprivata zonen där de boende känner till de flesta personer 

som rör sig i zonen. Ett typiskt område inom den halvprivata zonen är trapphus och 

dess entré. Där bör det finnas plats för småprat, något som ofta saknas i 

miljonprogramsområdena (2008).  

Den privata zonen är det utrymme som endast hushållet har tillgång till som ligger i 

direkt anslutning till bostaden. En privat zon innefattar tillexempel uteplatser och 

utrymmen framför fönster med låga bröstningshöjder. Till de privata zonerna är det 

viktigt att avgränsningen är tydlig. Det är i dessa utrymmen som revir och personligt 

utrymme upplevs (Boverket 2008).  

Mellan dessa fyra zoner finns det något som definieras ”mellanzoner”. 

Mellanzonerna har en stor inverkan på helhetsintrycket av gårdsmiljön, som därför 

kräver en omsorgsfull utformning. Vid renovering och förändring av gårdsmiljön i 

ett bostadsområde finns det flera kvalitéer som kan ingå i en checklista som beskrivs 

under rubrik 2.5 Strategier för renovering. Genom att ha en flexibel möblering i de 

halvoffentliga och offentliga zonerna ökar generellt användandet av gården. Likaså 

att det finns plats för varierande aktiviteter, som både är styrda och flexibla. Vad 

som kan främjas av brukarnas önskemål och behov (Boverket 2008). 

Förutom variation av aktiviteter kan markmaterial styra användandet och åtskilja 

zonerna åt. Det kan också omedvetet påverka brukarens användning och 

rörelsemönster (Persson 2016). Att ändra markmaterial är relativt billigt och enkelt, 

samtidigt som det ger stor effekt för upplevelsen och användandet. Det är viktigt att 

sträva efter en helhet och att övergångarna mellan materialen stärker karaktären för 

området vad som skapar variation och kreativitet. Något som oftast önskas i ett 

bostadsområde (2016).  

Markmaterialet har också en avgörande betydelse för vilka som kan bruka området. 

Gården i ett bostadsområde ska vara tillgängligt för alla, oavsett ålder, 

rörelseförmåga och hjälpmedel. Effekterna av dessa kvalitéer ger upphov en positiv 
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spiral för ett bostadsområde. Den positiva spiralen bidrar till en miljö som 

respekteras och vårdas enligt Boverket (2008). Den gläder alla intressenter i 

området, vilket gör att boendet blir mer attraktivt och fastighetens marknadsvärde 

ökar (2008). 

En studie av Nielsen och Hansen (2007) påvisar att invånare som lever med god 

åtkomst till en riklig natur erhåller ett bättre hälsotillstånd, tillskillnad från de 

människor som lever med sämre förutsättningar. Det är på grund av grönområdenas 

bidragande till rörelse och aktivitet (2007).  

Det är inte självklart att grönskan och de beväxta områdena utgör samma upplevelse 

året om. Naturen byter utseende allt eftersom årstiderna skiftar, vilket påverkar dess 

upplevelse. Växtligheten är en byggsten för utomhusmiljön som tillsammans med 

tydliga mötesplatser och aktiviteter skapa miljöer som upplevs trygga (Widlund & 

Östberg 2013). Boverket (2008) menar precis som Widlund och Östberg att fler 

trygga mötesplatser bör skapas i miljonprogramsområdena.  

2.9 Funktioner och möblering av det utvändiga utrymmet  
Boverket (2008) skriver att det bör finnas vissa grundfunktioner i anslutning till 

gårdsmiljön där människor vistas. Brukarnas behov varierar över tid och även deras 

personliga värderingar. Funktionerna i en gårdsmiljö måste därför vara flexibla och 

anpassade efter behoven. Genom att utnyttja gestaltningen av funktionerna kan det 

skapa en positiv bild av den utvändiga miljön. Funktionerna kan bland annat vara 

gemensamma lekplatser, sittplatser, cykelparkeringar, samlingsytor, och 

parkeringar. Funktioner som sophantering, brandskydd, avvattning, angöring och 

parkering ska också finnas och är ett krav från myndigheternas sida. Funktionerna 

placeras utifrån de kategoriserade zonerna som bör finnas i bostadsområden (2008).  

Genom att ha flerfunktionella ytor där aktiviteter sammanlänkas gynnas rörelsen i 

bostadsområdet som ger en positiv effekt på integrationen menar Boverket (2008). 

De informella mötena underlättas om det finns möjlighet att luta sig mot något när 

mötet utvecklas till en konversation, istället för en hälsningsfras. Dessa möten kan 

underlättas och skapas med hjälp av utformning av gårdsutrymmet (2008).  

Miljonprogrammet kännetecknas som storskaligt och monotont med torftiga 

utomhusmiljöer som inte främjar det sociala mötet. Däremot har miljonprogrammets 

gårdar fördelen att det nästan alltid finns tillgång till fysiskt utrymme för att kunna 

genomföra förändringar. Möjligheten att tydliggöra strukturer, funktioner och 

zonindelning i områdena är stor då utrymme finns. Genom att skapa behagliga och 

trevliga platser längs korsande gångstråk, vid entrézonen, lekplatser och tvättstugor 

möjliggörs dessa fysiska möten som i sin tur främjar integration. Genom att tillföra 

en uteplats eller möjlighet till vila får dessa ”mellanzoner” som finns i den 

storskaliga gårdsmiljön en funktion och en betydelse. Det gör att platsen kan ingå i 

någon av de fyra definierade zonerna (Boverket 2008).  

Fasaderna och entréerna har en stor inverkan på gårdens intryck och bör renoveras 

eller upprustas vid förändring av gårdsmiljön enligt Boverket (2008). Vidare 

beskriver Boverket att gårdsmiljöerna i ett bostadsområde bör vara varierande 

sinsemellan. Antalet lekutrustningar och gräsytor kan variera med fördel. Det skapar 
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en identitet och karaktär för respektive gård, däremot bör likvärdiga funktioner 

finnas i vardera gårdsmiljö (2008). 

2.10 Förvanskning och karaktär 
Det finns krav gällande bevarande och ändringar av byggnader och 

bebyggelseområden. I plan- och bygglagen står det bland annat att ”Alla ändringar 

av en byggnad ska utföras varsamt så att man tillvaratar byggnadens värden och 

kvaliteter” (Boverket 2014b). Kravet kallas för varsamhetskrav som säger att 

hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag och ta tillvara på dess teknikhistoriska, 

kulturhistoriska samt dess miljömässiga och konstnärliga värden. Kravet gäller för 

alla byggnader och vid alla förändringar av huset oavsett om- eller tillbyggnad eller 

övriga förändringar (2014b). 

2.11 Förändringar som har gjorts i andra områden 
Segregation är inte unikt för Sverige utan det är ett internationellt dilemma. Den 

belgiska staden Mechelen har under 17 års tid arbetat mot kriminalitet och 

segregation (SVT 2018). Staden har bland annat investerat i fattiga kvarter som 

alternativ för medelklassen att bo på. Investeringarna påverkade flyttströmmarna 

och färre flyttade från områdena samtidigt som det gynnade den etniska och 

ekonomiska mångfalden. En gentrifieringsprocess som denna är viktig vid 

integrering och förändring av områden om låginkomsttagare har möjlighet till att bo 

kvar trots upprustning och hyreshöjning. Familjerna som bodde i de nyrenoverade 

bostäderna i Mechelen erbjöds en reducerad hyra i upp till sex år om de agerade 

som hjälpresurser i kvarteret under sin fritid. Erbjudandet syftade till att främja 

integration och säkerhet på ett långsiktigt och samordnat sätt (2018).  

I en artikel från Dagens industri (2018) beskrivs istället om ett projekt i Skarpan i 

Linköping som har förvandlat miljonprogramshus till attraktiva bostäder. Projektet 

har haft utgångspunkt i en kulturhistorisk inventering och intervjuer med brukare av 

området. Projektet har omfattat både invändiga och utvändiga renoveringar. Unika 

detaljer och karakteristiska drag från husen och gården har bevarats. Förutom 

renovering har även området förtätas med ytterligare 150 lägenheter. Den sociala 

trivseln och hållbarheten prioriterades vid renoveringsåtgärderna. Skarpan är ett bra 

exempel på projekt som var långsiktigt samhällsutvecklande där hållbarheten var i 

fokus, med avseende på det sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektivet. De 

vakanta lägenheterna i området utnyttjades som temporära bostäder för 

hyresgästerna. Det medförde att de kunde bo kvar i området under renoveringen och 

följa dess utveckling. Hyresgästerna fick dessutom erbjudande att byta lägenhet 

eller storlek för att lösa behovet av tillfälliga bostäder (2018). 

Det finns olika strategier för renovering och upprustning av miljonprograms-

områden. BoKlok är ett samarbete mellan IKEA och Skanska vars koncept utgår 

från att de boende ska få så mycket kvalitet som möjligt för så lite pengar som 

möjligt (BoKlok 2019). På hemsidan skriver de att de strävar efter mer valfrihet i 

förorten och i miljonprogramsområden. De beskriver att det finns gott om yta att 

bygga på och gott om människor som vill flytta till ett nytt boende. Trots en önskan 

om ett nytt boende vill hyresgästerna ofta stanna nära familj och vänner. Med denna 

strategi medföljer större trygghet vid förtätning av områden (2019). 
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En annan strategi vid renovering var fokus istället på segregation till följd av 

arbetslöshet (Skanska 2019). Ett renoveringsprojekt i miljonprogramsområdet 

Vivalla där Skanska och ÖrebroBostäder inledde ett samarbete under en 

femårsperiod med mål att skapa praktikplatser. Syftet var att minska utanförskapet 

och ge en väg in i arbetslivet. Samarbetet resulterade i omkring 50 till 80 

praktikplatser antingen hos Skanska eller hos någon av underentreprenörerna under 

renoveringens gång. Samarbetet och renoveringen gav medförde att segregationen i 

området avtog (2019). 
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3 Metod 

I kapitlet redovisas de metoder som använts vid genomförandet av undersökningen. 

Här beskrivs hur data inhämtats och vilken struktur som använts. 

3.1 Litteraturstudie 
En teoretisk bakgrund gav underlag för insamling av data och resultat som uppfyllde 

studiens syfte och mål. Den teoretiska bakgrunden grundades på vetenskapliga 

artiklar som var peer-reviewed och godkända, samt tidigare undersökningar inom 

området. Litteraturstudierna var en organiserad genomgång av litteratur inom det 

valda området, gårdsmiljön hos miljonprogramsområden.  Information från tidigare 

arbeten inkluderades också i litteraturstudien.  

De vetenskapliga artiklarna hämtades från databasen OneSearch och Google 

Scholar. Vid osäkerhet gällande om berörd text var peer-reviewed användes 

hemsidan Ulrichsweb för säkerställandet. Tidigare rapporter och arbeten hämtades 

från hemsidan DiVA som är ett öppet arkiv för forskningspublikationer och 

studentuppsatser. I övrigt granskades publikationer och avhandlingar från ansvarig 

myndighet eller företag. Den information och teori som erhållits var sekundärdata. 

Det innebar en möjlighet till utvärdering och jämförelse kring utfallet av de andra 

metodvalen i egenskap för framtagandet av resultatet. De sökord som använts för att 

erhålla rapporter och dylikt var 

− miljonprogrammet 

− bostadssociala projekt 

− det offentliga utrymmet 

− folkhälsans påverkan av den utvändiga offentliga miljön 

− boendesegregation  

− bostadssociala projekt i Europa.  

3.2 Intervju 
För att undersöka hur segregationen kan påverkas i de aktuella bostadsområdena 

valdes även metoden intervju. Intervjuerna arrangerades med två olika aktörer som 

verkar inom undersökningens område. Aktörerna valdes för ett bredare perspektiv 

utifrån undersökningens ämne och tema, där olika intressenter för bostadsområdet 

skulle representeras. Intervjuerna genomfördes med aktiva samtal kring berörda 

ämnen som gjorde att både intervjuaren och informanten kunde påverka intervjuns 

resonemang och beröringspunkter. En fri diskussion erhölls och intervjun var öppen. 

Syftet med intervjumetoden var att erhålla information som inte kunde förvärvas 

genom litterära texter. Intervjun möjliggjorde att få ta del av verkliga och upplevda 

händelser i gårdsmiljön i ett miljonprogramsområde. Det krävdes förkunskaper och 

datainsamling innan intervjuerna ägde rum för att erhålla ett fritt samtal och för att 

kunna ställa relevanta frågor.  

Genom att använda intervju som metod kan det ibland vara svårt att särskilja egna 

synpunkter från fakta som presenteras. Verkligheten kan uppfattas på många olika 
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sätt, den objektiva och absoluta sanningen kan därför variera beroende på hur och av 

vem den tolkas. Denna aspekt fanns med i samtliga intervjuer.  

3.3 Fältstudie 
Vid metoden fältstudie genomfördes observationer av skötsel, utformning, 

zonindelning, aktiviteter, funktioner etcetera i de undersökta miljöerna. Egna 

uppfattningar kunde med metoden skapas och ett helhetsperspektiv studerades i de 

undersökta miljöerna. Fältstudierna gav möjlighet till att fysiskt besöka miljöer där 

konkreta exempel på värden och brister fanns att tillgå. Hur de utvändiga 

utrymmena brukades samt rörelsen studerades genom den valda metoden. Likaså 

undersöktes åtgärder i det ena referensområdet och bekräftades utefter vad 

fastighetsägaren beskrev i intervjun. Utrustningen för fältstudierna var kamera, 

anteckningsblock och situationsplaner över områdena. Dessa situationsplaner har 

erhållits från Växjö kommun och AllboHus och samtliga planer är godkända att 

publiceras. De olika dokumentationstillvägagångsätten delades upp mellan 

författarna vid samtliga fältstudier, vilket bedömdes som en bra 

dokumentationsmetod.  

För att få en stärkt bild av de problem som förekommer i Rönnedal utfördes flera 

platsbesök i samma område i syfte att säkerställa ifall observationerna och 

dokumentationerna från besöken var av tillfällighet eller inte. Genom en fältstudie 

av ett område som inte har samma problematik som Rönnedal, men som har samma 

fysiska förutsättningar, gavs möjlighet till att finna likheter och skillnader mellan 

områdena. Det resulterade i att paralleller kund dras, samtidigt som observationerna 

från områdena kompletterade varandra. Teorin från litteraturstudien jämfördes med 

de verkliga situationerna i områdena, det vill säga likheter och skillnader mellan 

primärdata och sekundärdata kunde dokumenteras. Data och information från 

litteraturstudien, intervjuerna och fältstudierna analyserades vilket ligger till grund 

för resultatet och dess analys. 
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4 Genomförande 

I kapitel 4 beskrivs genomförandet av undersökningen och dess olika delar. Arbetet 

startade med en projektplan och tidsplan där temat som undersökningen utgår från 

godkändes av examinator. Tidsplanen redovisas i bilaga 1 och projektplanen 

redovisas i bilaga 2. Projektplanen redovisas inte komplett på grund av dess första 

sida innehåller personlig information. Projektplanen var det första momentet i 

studien och har därför förändrats efter hand som arbetet fortlöpt.  

4.1 Litteraturstudie 
Vid en litteraturstudieföreläsning undersöktes vetenskapliga artiklar som berörde 

områdena arkitektur, segregation och utomhusmiljö. Undersökningen utmynnade i 

åtta vetenskapliga artiklar som lästes och analyserades utifrån den berörda studiens 

preferenser. Sex av de vetenskapliga artiklarna valdes sedan ut som material till 

studien. För ytterligare tillhandahållande av akademiska och sakligt betydande 

arbeten användes sökord i sökdomänen DiVA samt Google Scholar där tidigare 

studier från bland annat Boverket hämtades. Även granskningar av studiernas 

referenslistor för att finna ytterligare data genomfördes för att stärka argumenten 

från föregående undersökningar med likvärdiga undersökningsområden.  

4.2 Intervju 
Genom ett telefonsamtal avtalades tid för möte och intervju med AllboHus 

fastighetschef Lars Andersson tillsammans med byggnadsingenjören Paulin Wiberg. 

Mötet anordnades i Alvesta på AllboHus kontor den 1 april 2019. Intervjufrågorna 

var öppna och syftade till att erhålla information om förvaltning och skötsel av 

området samt kommunens framtida visioner och program. Företagets intentioner 

och mål med en möjlig upprustning diskuterades också. Anteckningar fördes 

efterhand som intervjun fortskred och sammanställdes dagen efter, se bilaga 3. Båda 

författarna förde anteckningar under mötets gång.  

Ett möte genomfördes även med integrationsutvecklaren Per-Olof Hjälmefjord som 

arbetar för Alvesta kommun. Intervjun anordnades på Café Rönnedal i Alvesta den 

11 april 2019. Integrationsutvecklaren samt en representant från ABF som själv 

bodde i Rönnedal var närvarande under intervjun. Frågorna var öppna och 

följdfrågor ställdes. Fokus låg på att få en större förståelse för hur området vårdas 

och hur kommunen och de boende aktivt jobbade med att motverka segregation. Det 

gav även en djupare förståelse för vad segregation innebar både på individ- och 

samhällsnivå samt vilka aktiviteter och åtgärder som dels var ideella, men också 

kommersiella. En förförståelse för hur boendesituationen såg ut i området samt vilka 

svårigheter och orsaker som påverkat Rönnedals särpräglade karaktär skapades. Det 

diskuterades även yttre faktorer som de boende saknade i området som ansågs 

påverka segregationen. Anteckningar fördes även vid denna intervju av båda 

medlemmarna som sedan sparades och sammanställdes. Samtliga anteckningar från 

intervjun finns att tillgå i bilaga 4. 
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Den vetenskapliga informationen säkerställdes under båda intervjuerna genom att en 

del av litteraturstudien redan var genomförd av undersökningens medlemmar. 

Studien låg till grund för både förkunskaperna till intervjuerna och fältstudierna. 

4.3  Fältstudie 
Innan fältstudierna påbörjades förberedes rekvisita som kamera, anteckningsblock, 

pennor och en situationsplan som finns att se i bilaga 5. Situationsplanen 

tillhandahölls av AllboHus och de har godkänt en publicering av den. Inför 

platsbesöket i Rönnedal delades situationsplanen in i förväntade zoner. Det 

beslutades också vilka arbetsuppgifter som respektive undersökningsmedlem 

ansvarade för. En deltagare ansvarade för dokumentation genom fotografering och 

den andra för löpande anteckningar och skisser av observationerna. Bil kördes till 

Alvesta under förmiddagen den 3 maj 2019. Under fältstudien dokumenterades 

zonerna, skötseln, rörelsen, användningen, avskärmningen, axialiteten och den 

upplevda miljön i sin helhet. Under besöket granskades området och de utvändiga 

rummen systematiskt utefter den erhållna situationsplanen. Bilder togs och 

anteckningar fördes för dokumentation. Observationer av området genomfördes 

utan att inskrida eller på annat sätt påverka miljön och mötet mellan människor i 

gårdsmiljön. När samtliga delar var granskade sammanställdes och analyserades 

värdena och bristerna som påträffats tillsammans med den teori som studerats under 

litteraturstudien. De fotografier som togs under fältstudien lades upp i ett 

gemensamt dokument. För att underlätta redovisningen av resultatet från fältstudien 

delades området in i delar A, B, C och D. Indelningen gjordes efter olika hustyper 

som fanns i området och efter vilka som kändes naturligt sammanhörande, se figur 

1. 

 

Figur 1: Situationsplan och uppdelning av Rönnedalsområdet (Allbohus). 
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Torsdagen den 16 maj genomfördes den andra fältstudien i ett område som ägs av 

BRF Växjöhus nr 4 och som ligger i centrala Växjö intill stadsdelen Araby. Tidigare 

var tanken att en resa skulle ha skett till Olofström, där en intervju med tillförordnad 

VD för Olofströmshus AB, samt platsbesök av Ekerydsplan skulle ha genomförts. 

Bakgrunden till att besöka Olofströmshus AB kom från AllboHus. Olofströmshus 

AB är en inspirationskälla för AllboHus framtida projekt i Rönnedal. Ekerydsplan är 

liksom Rönnedal ägt av ett kommunalt bolag där förändringar av gårdsmiljön nu 

genomförs för att främja integrationen i området. Vid platsbesöket var tanken att 

hitta förslag på förändringar av gårdsmiljön som skulle kunna utnyttjas i Rönnedal. 

Med återbud samma morgon som planerad avfärd fick undersökningen finna ett nytt 

referensobjekt med kort varsel. Telefonsamtal fördes med flera kommuner och 

kommunala fastighetsbolag, bland annat med Växjö, Lessebo och Ljungby. 

Samtalen resulterade inte i något nytt referensobjekt. Slutligen hamnade fältstudien i 

BRF Växjöhus nr 4 som ligger längs Liedbergsgatan i Växjö. Fältstudien innehöll 

observationer av rörelsemönster, zonering, underhåll, material, växtlighet, natur och 

aktiviteter. Dessa observationer dokumenterades genom anteckningar och 

fotografier. Arbetsfördelningen mellan medlemmarna var likt den i Rönnedal. Inför 

fältstudien erhölls situationsplan över området från Växjökommun, se bilaga 6. 

Under platsbesöket startades spontana konversationer med boende i området för att 

undersöka hur de upplevde BRF Växjöhus nr 4. De berättade om deras upplevelse 

av gårdsmiljön och vilka kvaliteter de ansåg som viktiga för bostadsområdet. Med 

rekommendationer av de boende togs även kontakt med fastighetsförvaltaren för 

området under fältstudien. Det resulterade i en erhållen sammanställning av 

årsstämman för bostadsrättsföreningen och dokumentation av områdets historia 

genom fotografier och ritningar. Här gavs även fastighetsförvaltarens syn på 

bostadsområdet, hans strategi för att driva en gårdsmiljö, vilka problem som 

uppstod och hur de skall bemötas ur ett förvaltningsperspektiv.  

Resultatet av fältstudien i BRF Växjöhus nr 4 användes sedan som en jämförelse 

med motsvarande studie i Rönnedal. Frågor om vad som skiljer 

miljonprogramsområde åt gällande utformningen av gårdsmiljön när 

förutsättningarna är olika togs upp. Situationen gällande segregation i respektive 

område valdes inte att jämföras i analysen, då förutsättningarna för områdena är 

olika. Den observation som genomfördes i Rönnedal gällande segregation 

analyserades och jämfördes därför istället med litteraturstudien och intervjuerna. De 

positiva egenskaper och brister som påträffades i BRF Växjöhus nr 4 och Rönnedal 

ligger till grund för det presenterade förslaget som undersökningen resulterar i. 
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5 Resultat 

Resultatet av genomförda intervjuer, fältstudier och observationer beskrivs och 

presenteras i kapitlet, utan vidare analyser eller personliga åsikter. Samtliga figurer 

och bilder som presenteras i resultat återfinns i bilagorna 7 till 18 i större versioner. 

Figurerna är fotograferade av författarna själva och situationsplanerna är godkända 

att publiceras.   

5.1 Intervjuer 
Samtliga intervjuer finns sammanställda i längre versioner, se bilaga 3 och 4. Vid 

vidare intresse finns de handskrivna anteckningar kvar till förfogande. 

5.1.1 Sammanställning av intervju med Lars Andersson, fastighetschef vid 

AllboHus AB 

Möte anordnades 2019-04-01 klockan 13:00 på AllboHus kontor, Storgatan 15A, 

342 30 Alvesta 

AllboHus Fastighets AB är ett bostadsbolag från allmännyttan som har hyrt ut 

lägenheter sen 1948. Idag äger AllboHus cirka 1900 lägenheter runt om i 

kommunen. Drygt 46 procent av dessa är uppförda under 1960–1970-talet och några 

av dem ligger i bostadsområdet Rönnedal. Många mindre provisoriska renoveringar 

och åtgärder har utförts under åren i Rönnedal. Främst tillgänglighetsanpassningar 

och tillgodoseende av behov och lagar som tillkommit. Idag anser AllboHus att 

avloppsnätet är i störst behov av renovering, då det inte är dimensionerat efter den 

belastning som finns i området. Fasaderna behöver också bytas ut. AllboHus 

planerar i dagsläget att göra en totalrenovering av 410 stycken lägenheter i 

Rönnedalsområdet som beräknas komma att kosta cirka 7000 kr/m2.  

En tydlig skillnad som AllboHus har noterat är att upprustade 

miljonprogramsområden upplevs mer välkomnande. Persienner och gardiner är 

uppdragna och blommor och lampor står i fönstren. Medan i områden som inte är 

renoverade hänger sopsäckar framför fönsterna, rullgardiner är nerdragna och 

fönsterna är istället ovälkomnande.  

Åtgärder som är planerade att genomföras i den offentliga miljön är exempelvis att 

uppföra en bouleplan intill multisportarenan, vilket enligt AllboHus skulle främja 

integrationen mellan de gamla och de unga. Även en möjlighet till odling, som en 

variant på kolonilott där hyresgästerna skulle få möjlighet till att arrendera några 

kvadratmeter mark för odling och plantering var under diskussion. Tvättstugorna i 

respektive huskropp upplevs idag som otrygga. De placerade i källarplan med 

begränsad överblickbarhet. Ett förslag för att lösa denna problematik är att placera 

ett gemensamt tvätthus med flera mindre tvättstugor på gårdsplanen. Huset ska vara 

lättillgängligt och ha stora fönster för en ökad axialitet. Med ett gemensamt tvätthus 

önskar Andersson främja möten mellan grannarna på ett naturligt sätt och därmed 

även gynna tryggheten. Andersson och hans kollega ansåg också att förändringar 

och renoveringar bör granskas med hänsyn till förvaltningen. Det ska till exempel 

inte finnas kanter som försvårar processen av gräsklippning. Istället bör 
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renoveringsåtgärder underlätta förvaltningen och skötseln och där med göra 

förändringarna hållbara.  

5.1.2 Sammanställning av intervju med Per-Olof Hjälmefjord, 

integrationsutvecklare vid Alvesta kommun 

Mötet anordnades 2019-04-11 klockan 13.00 vid Café Rönnedal i Alvesta, 

Rönnedalsvägen 25, 432 31 Alvesta 

Från år 1995 började AllboHus att hyra ut tre av sina lägenhetshus i Rönnedal till 

migrationsverket. De bistod med bostäder och lägenheter för nyanlända. Under 

flyktingkrisens värsta period år 2015 räknades det med två personer i varje rum, det 

vill säga att i en lägenhet på tre rum och kök levde minst sex personer med olika 

ursprung, religion och åsikter. Individer som är asylsökande har vanligen svårare 

med både den psykiska och fysiska hälsan. Dessa boendeförhållanden tillsammans 

med den försämrade hälsan gav upphov till en ökad friktion i relationer och skapade 

osämja. Dels i de enskilda lägenheterna men också i områdena. Vid flertal tillfällen 

kallades polis till platsen, vilket ledde till att polisens insatsstatistik för Rönnedal 

ökade. Det medförde en negativ ryktesspridning för området, rykten som idag är 

svåra att radera. Idag har migrationsverket flyttat ut från området, men det finns 

fortfarande en del boenden som är till för nyanlända utan uppehållstillstånd. Under 

juni 2019 ska alla organiserade boenden för nyanlända troligtvis ha avvecklats.  

År 2009 startade Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) ett café i Rönnedal som 

fortfarande är i bruk. Caféet var ett av flera projekt för att få ut de boende i 

samhället för att skapa en samlingspunkt och för att främja integrationen i området. 

Café Rönnedal skapar jobbmöjligheter för de boende. Hjälmefjord menar på att det 

är en fot in i arbetslivet och är en viktig nyckel för den framtida integrationen.  

Under intervjun diskuterades det vilka människor som drabbas hårdast av 

segregation och situationen för den vuxna kvinnan kom på tal. Orsaken är att 

kvinnans roll i de segregerade områdena blir bakåtsträvande, anonym och ensam. 

Det eftersom de traditionella könsrollerna är mer befästa i vissa kulturer. Män 

integreras genom jobb och fritidsintressen, barn och ungdomar genom skolan och 

diverse fritidsaktiviteter medan kvinnan i många fall får ta hand om hemmet. Oftast 

blir kvinnan ensam och kommer varken in i arbetslivet eller samhället, vilket 

resulterar i ett utanförskap. Det är därför viktigt att hitta aktiviteter och projekt där 

kvinnan ensam få vara med och delta i aktiviteter tillsammans med andra. 

Aktiviteterna ska kunna utföras i den byggda miljön där föreningar kan finnas och 

delta.  

För att motverka segregation i Alvesta kommun har bland annat möjligheter till 

feriearbete funnits för ungdomar under sommarhalvåret. Feriearbeten handlar om att 

skapa och hålla aktiviteter för barn och ungdomar som antingen är gratis eller kostar 

en mindre summa pengar. Följden av dessa arbeten har varit en minskad 

skadegörelse som tros har uppkommit när ungdomar har haft möjlighet till 

organiserade aktiviteter. Genom att skapa aktiviteter i bostadsområden finns därmed 

verktygen för att påverka segregation och främja integration menar Hjälmefjord. 

Däremot tror han att för att det ska fungera krävs någon form av organisation genom 

ideellt arbete och eldsjälar. I slutet av intervjun diskuterades ifall varierande 
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boendeformer har en påverkan på segregationen. Diskussionen hamnade slutligen i 

att segregation kan påverkas positivt av att ha varierande boendeformer i ett område, 

eftersom variation av människor med olika socioekonomisk status återfinns. 

5.2 Fältstudie av Rönnedal 
Uppdelningen av Rönnedal mynnar ut i fyra olika delar. Första området är område 

A där båthusen är belägna, andra området är område B där de förskjutna 

lamellhusen är placerade, tredje området är område C som innefattar Eklövshusen 

och det sista fjärde området är område D, som representerar det stora grönområde 

som ligger beläget i Rönnedals mitt, se figur 1. Fältstudiens resultat bygger på 

observationer från platsbesöket. Observationer är upplevda värden och brister för 

respektive del. Figurerna som presenteras i kapitlet används som stöd till den texten 

i resultatdelen.  

5.2.1 Område A, Båthusen från år 1966 

Område A ligger i den sydvästra delen av Rönnedal. Husen är lamellhus som i plan 

är förtjockade i mitten och skapar avlånga hexagoner och får ett båtliknade 

utseende, se A i figur 1. Entréer och gårdsytor är belägna på husens långsidor. Tre 

av fem totala gårdsytor är kala och innefattar endast en gräsmatta som följer in till 

fasaden med ett eller två stenblock som sticker upp ovanför gräsmattan ute på 

gården. De resterande två gårdsytorna är utrustade med Gunnebostaket som är ett 

staket med nätliknande utseende.  Det ena staketet har en höjd på cirka 1500 

millimeter och det andra staket är i vanlig höjd, cirka 1000 millimeter. Innanför 

staketen finns gungor, rutschkana, förråd, hoppstenar, några enstaka träd och 

buskage. Samtliga gårdsytor är öppna och översiktsbara. De gångstråk som är 

belägna mellan husen är av vågig asfalt som blivit förstörd av rötter och tjäle genom 

åren. De asfalterade gångstråken ansluter direkt till gräsmattan vilket gör att gräset, 

maskrosor och annan växtlighet växer upp genom asfaltens sprickor. 

Entréerna till husen har ett tillbyggt skärmtak i sadeltaksmodell från senare epok 

med vitmålad panel och rött plåttak med röda plåtarbeten, se figur 2. Entréerna 

markeras med ett brunmelerat originalkakel. Dagvattenhanteringen sker genom 

stuprännor som mynnar ut på asfalten i närhet till fasaden, med en dagvattenbrunn 

några meter bort från entrén En höjdskillnad på ett par centimeter finns vid samtliga 

entréingångar vilket gör entrén svårtillgänglig för rörelsehindrade. Entréerna 

omringas av ett klippt buskage. På andra sidan av gångstråken som leder in till 

entréerna följer samma sorts buskage som entrén. Parallellt med entréerna finns 

hyresgästernas cykelparkering och förråd för barnvagn. Förrådshusens fasader är av 

stående panel målade i en mörkbrun kulör. Taket är av mörkbrun sinusprofilerad 

plåt som också fungerar som skärmtak för cykelparkeringen. I några enstaka 

innegårdar i område A finns några mindre sandlådor och träbänkar mellan 

förrådshusen och nästkommande båthus.  

Områdets parkering är belägen på båthusens ena kortsida och skärmas av med 

samma buskage som vid entréerna och av olika sorters staket. Staketen skiljer sig i 

både utformning, material och riktning. Staketen blandas sporadiskt i området, se 

figur 3. Parkeringen är dubbelsidig. Där ena sidan av parkeringarna har ett 

sinusprofilerat skärmtak som vilar på gråvita betongbalkar och pelare. De gångstråk 
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som går från entréerna till parkeringen separeras från trafiken med P-grindar och 

betongsuggor, se figur 4. Husen har även fyra garage i källarplan, där asfalten lutar 

ner och skapar en brant nedfart till garagen och kräver stor yta av gården. 

   

Figur 2: Båthusens entréer. Figur 3: Olika sorters staket. Figur 4: Avgränsning med 

fartdämpande P-grindar. 

De värden och brister som beskrivits ovan och observationer som gjordes under 

fältstudien för område A är sammanställda i tabell 1.  

Tabell 1. Värden och brister för område A. 

Värden: Brister: 

− Tydlig fram och baksida  

− Entréer av originalkakel 

− Tydligt gångstråk till entréerna 

− Stora ytor 

− Trafikhinder  

− Dubbelsidig parkering 

− Avskärmning mot trafik och parkering 

 

− Mörka entréer 

− Saknar gemensamma utrymmen  

− Slitna och trasiga fasader  

− Slitna, ovårdade och olika staket  

− Svårtillgängligt  

− Bristfällig dagvattenhantering 

− Få sitt- och avlastningsplatser 

 

5.2.2 Område B, de förskjutna lamellhusen från år 1967 

Område B ligger i den östra delen av Rönnedalsområdet. Området består av fyra 

gårdsmiljöer med lägenhetshus som är förskjutna från varandra i plan och som 

sedan är placerade i en 90° vinkel till varandra. Öster om husen finns den 

gemensamma parkeringen. Från den offentliga parkeringsplatsen till den halvprivata 

entrén markeras gränsen tydligt med en höjdskillnad, se figur 5. Likaså förstäker 

staketet denna zonindelning. Staketet är ett anonymt och omålat staket i trä vars 

spjälor har bytts ut successivt genom åren och givit staketet färgskiftningar. En 

asfalterade gång- och cykelväg går genom hela området och övergår till 

betongplattor i anslutning till entréerna. Även här finns en höjdskillnad på ett par 

centimeter i anslutning till entrén på grund av det materialbyte som sker. Samtliga 

entréer saknar armbågskontakt, vilket gör att dörren inte öppnas automatiskt vid 

tryckning. Dessutom saknas sittmöjlighet i anslutning till husen. Idag finns det 

endast ett bänkbord till samtliga fyra gårdar i området.  
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Husen i sig är klassiska och karaktäristiska lamellhus. En tillbyggnad i direkt 

anslutning till entréerna förser husen med förråd för barnvagnar och rullatorer. 

Denna tillbyggnad har uppkommit under senare år och frångår husens arkitekturstil. 

Tillbyggnaden döljer husens entréer och försämrar orienteringen av den. De 

ursprungliga entréerna var klädda i ett gulbrunaktigt kakel som skymtas emellanåt, 

men under årens gång har skador uppkommit vilket har resulterat i att flera av 

kakelplattorna bytts ut till nya, se figur 6. Dessa nya kakelplattor är inte av samma 

karaktär eller kulör som originalen. Den påbyggda entrén tillsammans med förrådet 

är av stående träpanel och puts. Tillbyggnadens plåtdetaljer och tak är röda, vilket 

avviker från den övriga arkitekturstilen. Samtliga hus är i likvärdiga kulörer och har 

stora och smala husnummer målade på sidan av förrådsväggarna för att underlätta 

orienteringen till respektive entré. De målade husnumren redovisas i figur 7. 

   

Figur 5: Uppdelning av zoner 

mellan det offentliga och 

halvprivata. 

Figur 6: Redovisning av 

entrékaklet.  

Figur 7: Husnumret och 

entrén. 

I gårdsmiljön för område B kan en del zoner utläsas. Som tidigare nämnt finns det 

en tydlig avgränsning mellan parkeringen och entrén. Likaså är husens innergårdar 

tydligt avgränsat till de halvprivata och privata uteplatserna, se figur 8. Även om en 

tydlig avgränsning finns så återfinns det brister i respektive zon. De halvprivata 

zonerna med lekplatser upplevs torftiga och slitna med trasiga gungor och staket 

som markerar aktivitetsgränserna. Innergården och dess lekutrymme nås inte genom 

någon tillgänglig hårdgjord yta, utan nås genom att korsa gräsmattan. Vegetationen 

som avgränsar den halvprivata innergården från det offentliga gångstråket har 

rensats på träd, vars stubbar fortfarande finns kvar. Rensningen har bidragit till 

bättre överblick av området och givit mer ljus till innergården, men det skapar inga 

naturliga rum. Område B har flera mörka delar och partier som observerades som 

otrygga och mörka. Vissa av dessa partier saknar funktion och är outnyttjade. En del 

gamla funktioner i området finns fortfarande kvar som inte används frekvent, till 

exempel mattställningarna. Dessa mattställningar är placerade på ytor som har 

kvaliteter som skulle kunna utnyttjas bättre till något annat. 
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Figur 8: Den halvprivata innergården. 

Område B har både värden och brister, vad som sammanställts i tabell 2. Vissa av 

dem har redovisat och presenteras i figurerna ovan.  

Tabell 2. Värden och brister för område B. 

Värden: Brister: 

− Tydlig gräns mellan offentlig och 

halvprivat zon vid parkering 

− Överblick  

− Lägesorientering av husen 

− Tydlig entré 

− Tydlig halvprivat zon  

 

− Svårorienterat 

− Klotter  

− Trasiga fasader  

− Anonyma entréer  

− Provisoriska och ogenomtänkta 

uteplatser på entréplan 

− Otrygga hörn  

− Mörka delar  

− Svår tillgänglighet  

− Svårorienterat då husnummer är dolda 

från flera sidor 

5.2.3 Område C, Eklövshusen från 1965 

Område C är placerat i Rönnerdals norra del. Totalt ingår det tre hus i område C. 

Idag står ett av husen tomt och de resterande två består av korttidsboendelägenheter 

där hyresgästernas kontrakt snabbt kan rivas. I slutet av april beslutade Alvesta 

kommuns politiker att dessa hus ska rivas inom en snar framtid. Beslutet har nu 

överklagats och husens framtid är ännu osäker. Det hus som står tomt inger ett 

ödsligt intryck för området. Husen är även slitna och även det ger ett negativt 

intryck. Eklövsusen är utformade som eklöv ovanifrån sett och utgår från de 

karakteristiska stjärnhusens planering, vilket ger husen arkitektonisk karaktär och 

kvalité. Samtliga lägenheter har balkonger i syd eller sydväst läge utan insyn från 

grannarna, något som många hyresgäster värdesätter.  

Områdets parkeringar är placerade mellan den trafikerade Värnamovägen och 

husen. Det blir en naturlig avskärmning mot vägen och husens gårdar upplevs 

tryggare i det avseendet. Från parkeringen nås entrén genom en asfalterad väg där 
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gränsen mellan offentlig och halvprivat är diffus. Gångstråken omges av gräsmattor 

och en gemensam innegård för hyresgästerna finns inte på samma sätt som i område 

B.  

I anslutning till området finns Rönnedals gemensamma multisportarena och 

utomhusgym. Aktivitetsområdet tillhör Rönnerdals offentliga del där externa 

besökare kommer till. Det saknas tydlig avskärmning mellan Eklöshusen och 

aktivitetsanläggningarna, vilket gör att husen saknar en tydlig halvprivat zon, se 

figur 9.  

 

Figur 9: Eklövshusen är i direkt anslutning till Rönnedals aktivitetsområde. 

Intill område C finns en gemensam hårdgjord yta som är avsedd för grillning och 

gemenskap. På platsen knyts kontakter när hyresgästerna träffas, vilket ger kvalitet 

för område C. Runt om den gemensamma grill- och samlingsplatsen finns ett flertal 

bänkar och sittplatser. Trots att grillplatsen inte ingår i gårdsmiljön för område C, 

upplevs denna plats som en naturlig punkt att besöka som hyresgäst. Områdets 

värden och brister är sammanfattade i tabell 3.  

Tabell 3. Värden och brister för område C. 

Värden: Brister: 

− Bra läge på balkonger och uteplatser  

− Utstickande utformning/arkitektur 

− Avskild parkering 

− Originalfasad 

− Mycket utrymme mellan husen 

 

− Slitet  

− Kalt  

− Anonymt  

− Direkt kontakt med de mer offentliga 

zonerna  

− Anonyma entréer   

− Ödsligt 

5.2.4 Område D, gemensam aktivitetsyta 

Område D omfattar den gårdsyta som är belägen i Rönnedals mitt och som 

sammanlänkar Rönnedals övriga delar. I området finns en multisportarena, ett 

utomhusgym, en lekplats och en scen. Multisportarenan och utegymmet ligger i 

direkt anslutning till varandra och är belägna i den nordöstra delen. 

Multisportarenan omsluts av kvadratiska betongplattor samt ett staket av vertikalt 
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galvaniserat stål. På kortsidorna av arenan är staketet högre än på långsidorna för att 

förhindra att bollarna åker ut från anläggningen. Markbeläggningen inne i 

aktivitetsutrymmet är av gummiasfalt i en skarp blå kulör med vitmålade linjer för 

målområde och sidlinjer, se figur 10. Runt arenan finns flera sittplatser och bord för 

vila och betraktelse. Det finns även lyktstolpar med dubbla lyktor runt arenan, vilket 

gör att området kan nyttjas under kvällstid.  

 

Figur 10: Multisportarenan och dess avskiljning med markbeläggning. 

Gymmet sammanfogas med arenan med hjälp av marksten. Utegymmets 

kvadratiska markbeläggning är av svarta gummiplattor som ger en viss dämpning 

vid rörelse över dem. Betongplattorna är i mindre storlek än de i gummi, vilket gör 

att dessa ramar in och skapar zoner i aktivitetsområdet. Utrustningen i 

träningsanläggningen är av galvaniserat stål i en svart nyans som både är slittåligt 

och stabilt.  

En pergola och esplanad av trä ligger i anslutning till utegymmet. Pergolan är 

utformad som en halvmåne vars markbeläggning är i kullersten som är satt i en rund 

form. Här finns gatlyktor och olika sorters buskar är planterade i anslutning till 

bänkborden. I mitten av denna miljö står ett smalt elskåp i rostfritt stål tillsammans 

med en mindre manhålslucka beläget i marken. Ytan runt elskåpet och 

manhålsluckan är kal och saknar gatsten och beläggning, dess placering ifrågasätts 

vid fältstudien. Från pergolan och den gatstensbelagda ytan sträcker sig ett 

gångstråk mot den gemensamma grill- och samlingsytan och lekplatsen.  

Lekplatsen innefattar en stor lekyta av sand med olika sorters gungor, 

klätterställningar och gungbrädor. Samtliga lekredskap är av olika material, färg och 

kvalitéer. Lekytan är utformad med rundade hörn där sanden möter asfalten och 

gräsmattan. I mitten av lekplatsen går en sättning av betongplattor och dessa är 

täckta av grus. Ett bänkbord och två lägre bord av trä finns i anslutning till 

lekplatsen. Trots att lekplatsen utgörs av sand finns det två mindre sandlådor med 

samma sand som markmaterialet. Inga buskar, blommor eller träd är placerade i 

närheten utan lekplatsen är omgiven av asfalterade gångstråk och gräs. Det gör 

området överblickbart.  
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De sammanlänkande gångstråken mellan aktivitetsområdena och lägenhetshusen är i 

asfalt som på flera ställen har fått sättningar och bulor. I mitten av Rönnedal finns 

det två konstgjorda kullar i form av en halvmåne. De används för olika ändamål 

beroende på årstid. Under vinterhalvåret används dem för pulkaåkning och lek, för 

att under sommaren användas förutom till lek också som läktare till den scen som 

ligger centralt inringad av kullarna. Scenen är i marknivå och möjlighet till 

elektricitet finns. Scenens material består av svarta gummiplattor med kantlister av 

aluminium. Inga buskar eller träd är placerade i eller på kullarna utan marken täcks 

endast av gräs. 

De resterande ytorna i område D består främst av gräsytor som skiljs åt av 

asfalterade gångstråk. På gräsytorna skymtas några ensamma träd och buskar lite 

här och var. Gångstråken är utrustade med några enstaka sittplatser och 

uppskattningsvis är lyktstolpar placerade med fyrtio meters mellanrum. Det skapar 

flera mörka partier för stråken. I övrigt är belysningen för området begränsad. För 

sammanställning av område D värden och brister se tabell 4.  

Tabell 4. Värden och brister för område D. 

Värden: Brister: 

− Fler aktivetsområden  

− Sammanlänkande gångstråk 

− Materilabyten  

− Överblickbart 

− Nya moderna aktiviteter  

− Plats att umgås 

− Hållbara material 

− Spretig och ”ditslängd” lekutrustning 

− För lite lyktstolpar och belysning 

− Gångstråk bristfälliga  

− Avgränsning mellan aktivitetsytor 

− Inga naturliga lekutrymmen från 

naturen 

− Sand och grus dåligt avskilt från asfalt 

och gräs.  

− Paviljong utan tak 

− Väldigt avskalat utan avskiljningar 

5.2.5 Sammanfattning av värden och brister för Rönnedal 

Samtliga delar av Rönnedal är storskaliga och saknar omsorgsfull utformning. I 

varje område återfinns söndriga fasadmaterial och byggnadskomplement som staket 

och förråd. Under fältstudien bekräftas de brister som har tagits upp vid 

intervjutillfällena. En övergripande bild och sammanställning av Rönnedals värden 

och brister presenteras i tabell 5. Dessa punkter grundas i de upplevda värden och 

brister som nämnts i respektive sammanställning för varje del i Rönnedal. 

Sammanfattningen kommer att ligga till grund för de förslag som kommer att 

presenteras senare i rapporten. Sammanlagt finns det fler upplevda brister i 

Rönnedal än värden. 
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Tabell 5. Värden och brister för hela Rönnedalsområdet. 

Värden: Brister: 

− Stora grönytor 

− Öppna områden 

− Överblickbart 

− Trafiksäkerhet 

− Vissa originaldetaljer finns kvar  

− Vissa zoner kan utläsas med tydlig 

avskiljning  

− Husens lägesorientering  

− Karaktäristisk arkitektur  

− Nya aktivitetsmöjligheter med 

hållbara material  

− Skötsel av gräsytor 

− Rent och städat 
 

− Kalt  

− Stora grönytor 

− Svårorienterat  

− Torftigt 

− Söndrig och sliten asfalt 

− Bristfällig dagvattenhantering 

− Bristfällig tillgänglighet 

− Avsaknad av gemensamma utrymmen 

i anslutning till husen. 

− Provisoriska lösningar av renovering 

och tillbyggnad 

− Trasiga och osäkra staket  

− Avsaknad av gemensamhetsutrymmen 

ute på gården 

− Gamla funktioner och utrustningar 

− Otrygga delar och partier 

− Trasiga fasader  

− Bristfällig belysning 

− Bristfällig tillgång till sittplatser 

− Stubbar och rötter är inte borttagna 

− Dålig avskärmning 

  

5.3 Fältstudie av BRF Växjöhus nr 4 
I direkt anslutning till Växjö centrum ligger området BRF Växjöhus nr 4 som både 

äger och förvaltar området. BRF Växjöhus nr 4 utgör ungefär en fjärdedel av 

Rönnedals yta och i området finns sex stycken trevånings höga lamellhus som är 

parallellt placerade i förhållande till varandra. Väster om lamellhusen ligger 

ytterligare fyra stycken mindre lamellhus med fyra våningar som i ena änden är 

sammanfogad med ett trevåningshus. Dessa hus ramar in och skärmar av 

gårdsmiljöerna från parkeringen. På östra sidan om trevåningshusen ligger fem 

stycken punkthus som har sex våningar med entréer placerade mot innegården.  

Tillsammans skapar dessa punkt- och lamellhus avskärmade gårdsutrymme, se figur 

11. Gårdsutrymmena upplevs både som halvoffentliga och halvprivata. Respektive 

zon återfinns i gårdsmiljön genom tydliga markeringar, bland annat genom att 

vederbörande lägenhetshus balkong ligger i anslutning till gården. Mellan 

punkthusen är förråd, kontor och maskinförråd placerade. Förrådsingångarna och 

portarna är också vända in mot gårdarna. På utsidan av punkthusen, förråden och de 

tvärliggande lamellhusen finns parkeringen som utgörs av garage, källargarage och 

utomhusparkeringar. Öster om punkthusen och parkeringen ligger Liedbergsgatan 

och Spetsamossen. Spetsamossen är ett parkområde med flera aktiviteter som de 

boende kan ta del av.  
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Figur 11: Situationsplan över lamellhusen, punkthusen och de fem gårdsutrymmena som 

fotograferades under fältstudien med godkännande från fastighetsförvaltaren. 

De parallella lamellhusen är tvåspännare och innefattade fyra likvärdiga entréer. 

Entréerna är indragna i fasaden och är nedsänkta med två trappsteg med vitt 

skärmtak av sinusprofilerad plåt. Dagvattenhanteringen och avvattningen sköts 

genom vita hängrännor och stuprör ner i rabatterna. Dörrarna och fönsterpartierna är 

målade i likvärdig kulör som fasadmaterialet, antingen av ljusgul eller brun nyans 

med vita detaljer. Samtliga fasader i området är av samma material i olika kulörer. 

Materialet är troligtvis av spiktegel och fungerar som skiffer och träspån vid 

eventuella byten av tegelsten. De asfalterade gångstråken från lamellhusen och 

parkeringen leder fram till punkthusens entréer där materialet övergår till en röd 

plattläggning som lutar upp mot ingången där sittplatser och cykelställ finns. 

Mittemot lamellhusens entréer ligger avskärmade cykelparkeringar med målade 

pelare, balkar och staket av stående ribbor. De är målade i samma kulör som det 

intilliggande husets fasad har. Cykelparkeringens skärmtak är av röd sinusprofilerad 

plåt. Gården och husen omsluts av planteringar och rabatter som är upphöjda från de 

asfalterade gångstråken som går hela vägen till lamellhusens och förrådens entréer.  

Rabatterna utgörs av flera olika sorters blommor och buskar. I mitten av respektive 

innegård står ett åttkantigt cykelförråd. Cykelförråden är byggda under en senare 

tidsepok än lägenhetshusen och är av samma kulör som lamellhusen. Runt 

cykelförrådet sträcker sig en smal rabatt med olika buskage av blommor och buskar 

och den angränsande gräsmattan är välklippt. Materialmötet mellan gräs och asfalt 

är precis som i Rönnedal bristfälligt och naket då gräset är slitet och jorden skymtas 

vid anslutningen. Buskagen går runt husen och skärmar av och skapar privata zoner 

i anslutning till fasaderna och fönsterna, se figur 12. 
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Figur 12: BRF Växjöhus nr 4. 

En allé av träd delar av parkeringshusen och gården. Flera olika sorters träd är 

belägna på gårdsytan mellan lamellhusen som skapar skuggor, vilket ger både 

solskydd och möjlighet till lek. I en av gårdsmiljöerna finns det en lekplats som 

skärmas av i marknivå med hjälp av en decimeter hög kubbsarg i trä. Däckgungor, 

fjädergungor, en grävskopa och en rutschkana finns belägna i lekmiljön. Ett 

äppelträd och sittplatser under det finns i anslutning till lekplatsen. Vid samtal med 

fastighetsförvaltaren för området beskrevs vikten av att snabbt byta ut fasadskivor 

vid eventuellt klotter. Förvaltaren arbetar även med att ha öppen dialog med de 

boende i området, vilket medför att både de boende och förvaltaren lär känna 

varandra och har möjlighet att påverka sin närmiljö. För en sammanfattning av 

områdets värden och brister, se tabell 6. 

Tabell 6. Värden och brister för hela Rönnedalsområdet. 

Värden: Brister: 

− Öppna ytor  

− Rent, välskött och städat 

− Bra zonindelning 

− Hållbara markmaterial  

− Träd och buskar som avskärmar  

− Sittplatser i anslutning till aktiviteter 

− God belysning 

− Lättorienterat och välkomnande 

− Nära till aktivitetsområden 

− Avskilda parkeringsplatser 

− Skåp för borttappade saker 

− Boendeinflytande 

− Lättskött fasad 

− Utvändiga grillplatser 

− Farthinder som är dekorerade 

− Undermålig tillgänglighet till entréer 

− Bristfällig framkomlighet  

− Inte originalfasad  

− Asfalt- och gräsmöten sker direkt i 

anslutning till varandra 

− Ingen överblick till bilparkeringen 

− Tillbyggnad av glas i balkonger 

− Endast en lekplats för hela området 

− Stora tomma ytor framför entré 
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6 Analys av resultat 

I kapitlet analyseras resultaten utifrån den teori som arbetet baseras på. 

6.1 Segregation och folkhälsa beträffande den utvändiga miljön 
Nielsen och Hansen (2007) trycker på betydelsen av att närheten till ett grönområde 

skapar möjligheter till rörelse och aktiviteter, vilket bidrar till en bättre folkhälsa. 

Aktiviteter som skapas där människor möts bör ha tillgång till flerfunktionella ytor, 

vilket gynnar integrationen (Boverket 2008). Det är något som även styrks under 

intervjuerna med Andersson och Hjälmefjord. Dessa flerfunktionella ytor saknas i 

flera delar av Rönnedal. När Andersson och Hjälmefjord fick frågan om vilka de 

upplevde drabbats hårdast av segregation svarade de utlandsfödda kvinnor, vilket 

bekräftas i Regeringskansliets kulturdepartementreformprogram (2018). Enligt 

reformprogrammet beror det på att de har lägre förvärvsfrekvens än männen. 

Aktiviteter och föreningsliv som uppmuntrar kvinnor till aktivitet och sysselsättning 

finns för närvarande inte i stor utsträckning i Rönnedal, men det är något som 

Hjälmefjord hoppas kommer att finnas i framtiden. 

6.2 Upplevelser av utvändiga utrymmen  
Miljön i Rönnedal upplevs som kal, torftigt och ovårdad. Det aktiva valet om 

ansvar, omvårdnad och kärlek som brukarna själva ska stå till svars för finns inte i 

den befintliga miljön. Theotokis och Manganari (2015) påstår att valet är viktigt vid 

förändringar av ett samhälle. Skuldkänslan för att till exempel ha klottrat på 

fasadmaterial och därav försämrat utomhusmiljön finns inte hos en del av brukarna i 

Rönnedal, då miljön redan upplevs som sämre. Området ger inte heller en 

upplevelse av det personliga värdet för brukaren i och med den bristfälliga skötseln, 

vilket Lilja och Pemer (2010) menar är en betydande faktor som bidrar till 

mindervärde och utanförskap.  

De utemiljöer som i någon mån kan anses uppmuntra till ett eget ansvar är de egna 

uteplatserna i område B. Enligt Boverket (2008) skapar det delaktighet i val, skötsel 

och ansvar från de boende engagemang, förståelse och stolthet för gårdsmiljön. 

Denna aspekt tas också upp i artikeln skriven av Bratina Jurkovič (2014) där 

slutsatsen är att invånarna tillsammans med allmänhetens intresse kommer kunna 

skapa användbara offentliga ytor, som har god inverkan på gårdsmiljön. Om 

förändringar sker utan deltagande av hyresgästerna och andra intressenter för 

grannskapet finns det risk för missriktad och dålig programplanering (2014), vilket 

för närvarande är verklighet i Rönnedal.  

Överblickbarheten i utomhusmiljön var mycket god i området då antalet buskar och 

träd som delar upp och skärmar zonerna var få. Det är något som både 

Polismyndigheten i Stockholms län (2005) och Widlund och Östberg (2013) stödjer. 

De menar att vegetationen skymmer och bidrar till en minskad social kontroll. Trots 

teorierna som finns gällande sammankopplingen mellan överblickbarhet och 

trygghet uppnås inte detta i Rönnedal. Widlund och Östberg menar också att 

överblickbarheten bidrar till en minskad användningen och försäljningen av 

narkotika. Det stämmer överens med situationen i Rönnedal då Hjälmefjord menar 
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att det finns narkotikaförsäljning i Alvesta, men den sker troligen inte i Rönnedal, 

men förtäringen av den kan möjligen finnas. Narkotikan påverkar den trygga miljön 

oavsett tid på dygnet och för att undvika att bostadsområdet ska bli en no go-zon 

som Nordlund (2017) beskriver i sin artikel på ledarsidan i Svenska Dagbladet 

behöver åtgärder beträffande trygghet undersökas. 

Eftersom inga buskar och träd delar upp Rönnedal i tydliga zoner skapas istället 

många ”mellanzoner” som oftast upplevs som otrygga, något som motstrider 

teorierna. Dessa mellanzoner kräver mycket omsorgsfull utformning menar 

Boverket (2008). Den omsorgsfulla utformningen eller skötseln av mellanzonerna 

upplevs inte i Rönnedal då asfalten och gräsmattan möter varandra och skapar 

slitna, ovårdade kanter och övergångar. Person (2016) hävdar att övergångar i 

markmaterial är en viktig del i områdets utformning för att stärka karaktären och 

kreativiteten. Överlag är zonindelningen av Rönnedal svårtolkad, något som enligt 

Boverket (2008) är viktig för områdets karaktär och helhetsintryck. Likaså kan en 

tydlig zonering stärka rörelsemönstret, känslan av stillsamhet, intimitet och 

trygghet. Genom belysning, avskärmning och gångstråk bland annat kan tydlig 

zonering uppnås. Det är något som återfinns i BRF Växjöhus nr 4. 

Belysningen är undermålig i Rönnedal endast gångstråken är upplysta. Gångstråken 

som går genom stora gräsytor, lekplatser och aktivitetsområden omringas av tomma, 

öppna och mörka fläckar, vilket inte gynnar tryggheten enligt Widlund och Östberg 

(2013) teori. Rönnedal hade därför gagnats av mer och varierande belysning i 

området. 

Avvattningen runt husen är också undermålig. I dagsläget skickas vatten ut direkt 

från stuprännorna in mot husens fasader vilket strider mot Boverket (2008) och 

myndigheternas krav gällande hur dagvattenhanteringen ska fungera då den inte ska 

orsaka skador på byggnader eller dylikt. 

6.3 Inkludering och ansvarstagande av hyresgäster 
I de teoretiska utgångspunkterna poängterade Lilja och Pemer (2010) vikten av 

personliga aktiviteter och verksamheter för att skapa ansvar och stolthet i ett område 

som ska gentrifieras. Olika sorters aktiviteter finns att hitta i Rönnedal, men 

problematiken inom segregationen i området ligger därför inte främst i antalet 

aktiviteter. För att minska segregationen påstår Polismyndigheten i Stockholms län 

(2005) att det inte bara är aktiviteter och verksamheter som krävs i området utan 

även att hyresgästerna är delaktiga, något som också bekräftas av SVT (2018). 

Hyresgästernas involvering i val kring vård, skötsel och renovering ligger till grund 

för en mer social och hållbar utveckling. De boende i Rönnedal har inte haft 

möjlighet att påverka den byggda miljön utan det ansvaret har istället hamnat på 

fastighetsförvaltaren och ägarna. Däremot har de haft möjlighet att delta i 

boendeinflytande möten och på så vis kunnat lägga förslag på önskemål som till 

exempel en multisportarena som nu har blivit verklighet. I BRF Växjöhus nr 4 

berättar både de boende och områdets förvaltare att alla har möjlighet att komma 

med förslag om förbättringar eller tillägg i gårdsmiljön. Däremot avgör förvaltaren 

om det är lämpligt eller inte ur ett förvaltarperspektiv. 
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Vid framtida renoveringar bör möten med hyresgästerna anordnas av förvaltaren 

och fastighetsägaren för att brukare och intressenter ska få möjlighet till inflytande i 

området. Vid presentation av renoveringsförslag och åtgärdsplaner bör 

redovisningen bygga på Theotokis och Manganaris (2015) teori kring hur de olika 

förslagen presenteras. Genom att presentera de bästa renoveringsförslagen eller 

åtgärderna, men samtidigt låta brukarna och intressenterna få göra ett eget val med 

ett ansvarstagande inkluderat ökar deras intresse för förändring. Genom att påpeka 

de olika konsekvenserna av de olika renoveringsalternativ som finns skapas 

skuldkänslor om det bästa alternativet inte väljs. Denna teori som Theotokis och 

Manganari (2015) beskriver stärks också av Af Klintberg et al. (2016). Vad som 

också bekräftas är att så snart en renoveringsåtgärd påverkar den enskilde 

hyresgästens ekonomi kan det även påverka hyresgästens önskan kring hur 

omfattande åtgärderna bör vara. En renovering eller åtgärd som resulterar i en 

hyresökning kan leda till att hyresgästen inte har möjlighet att bo kvar och därför 

önskas inte åtgärden utföras. Det bör i första hand ske utvändiga renoveringar som 

inte har alltför stor påverkan på hyresgästens hyra. Att ta hänsyn till privatpersoners 

ekonomi främjar den sociala hållbarheten. Det har en inverkan på segregationens 

alla delar som Regeringskansliets kulturdepartementreformprogram (2018) 

beskriver och här visas effekter av alla de val som görs och hur de är 

sammankopplade. Ett val som görs kommer att ha påverkan på ett eller flera andra 

områden. 

6.4 Renovering 
I teoriavsnittet kan betydelsen av att ha ett långsiktigt perspektiv vid renovering 

utläsas. Ett långsiktigt underhåll och skötsel av gårdsmiljön underlättas vid val av 

material och hur materialmöten sker (Boverket 2008). Vid fältstudien av Rönnedal 

observerades att flera av de genomförda renoveringarna och åtgärderna som gjorts 

har varit provisoriska, vilket också bekräftades under intervjun med Andersson. 

Dessa insatser kräver nu nya insatser då behovet av upprustning redan efter en kort 

tid kommit tillbaka. Att tänka hållbart främjar både ekonomin och integrationen för 

området enligt Boverket (2008). Likaså är valet av materialet i de olika 

zonövergångarna bristfällig i Rönnedal. Idag sker materialövergångarna i direkt 

anslutningar till varandra istället för mjuka övergångar som hade underlättat 

förvaltningen och minskat slitaget av materialen och beläggningarna. Dessa 

övergångar återfinns i vissa delar i BRF Växjöhus nr 4 och är goda exempel på hur 

de bör utföras. 

Många av husens fasader och detaljer är av original i Rönnedal. Det kan inte stärkas 

som värde genom någon teori som presenterats, men det gynnar den svenska 

arkitekturhistoria och bör därför bevaras. Det är en kvalitet som inte återfinns i BRF 

Växjöhus nr 4, där det reveterade teglet nu har bytts ut till ett spiktegel. Fasaderna är 

dock på många ställen i Rönnedal dåligt skötta och provisoriskt reparerade. Att 

inkludera fasaderna och entréerna vid renovering av gårdsmiljöerna menar Boverket 

(2008) stärker gårdens intryck och bör därför inkluderas vid förändringar av 

gårdsmiljön. 

Vid renovering och åtgärder ställs krav från Plan- och Bygglagen vad som går att 

utläsa på Boverkets hemsida (2014b). Oavsett byggnad eller renoveringsåtgärd ska 
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ändringen ske på ett varsamt sätt, för att kunna tillvarata byggnadens värden och 

karaktär. Vid renovering av husens entréer i Rönnedal har åtgärderna inte skötts på 

ett varsamt sätt med hänsyn till byggnadens karaktär och arkitektur. Vissa delar av 

originalkaklet i entrén har bytts ut till plattor som inte ger samma karaktär och 

enhetlighet som tidigare. Tillsammans med utbyggnaden av entrén anses åtgärderna 

inte uppfyllt PBL:s krav. 

För upprustning av ett område anser Boverket (2008) dock att enbart fysiska insatser 

inte är tillräckligt utan även sociala insatser bör tas i anspråk för ett hållbart och 

långsiktigt resultat i den byggda miljön. Det är något som är nödvändigt att ta 

hänsyn till vid förändringar i Rönnedal. Det är något som Hjälmefjord också 

poängterar i sin intervju.  

6.5 Jämförelser och paralleller mellan fältstudierna 
Att det finnas mer skillnader än likheter mellan områdena där fältstudier har 

genomförts var redan förutspått. Det som är gemensamt för båda områdena är den 

karaktäristiska kärnan som kännetecknar miljonprogrammet återfinns. Eftersom 

ägandeformerna varierar mellan Rönnedal och BRF Växjöhus nr 4 påverkas 

situationen för segregationen olika för respektive område. Det gör att paralleller 

mellan dem inom kategorin segregation blir svårtolkad. Istället bör fokus ligga på 

att finna konkreta förslag och åtgärdsalternativ för Rönnedal som återfinns i 

gårdsmiljön hos BRF Växjöhus nr 4. Förslag som inte har samma anknytning till 

socioekonomiska förutsättningar, utan istället bygger på orientering och zonering 

över området. Exempel på sådant förslag kan vara placeringen av cykelställ. Frågan 

beror inte på vilka ekonomiska resurser som finns utan handlar mer om kunskap och 

kännedom gällande de riktlinjer som finns att hämta i bland annat i 

Polismyndigheten i Stockholms läns (2005) handbok och hos de boendes önskemål. 

Zoneringen och avgränsningen mellan zonerna är tydligare i BRF Växjöhus nr 4 än 

i Rönnedal. De privata zonerna intill fasaderna som ska undvika möjligheter till 

insyn saknas i Rönnedal, men återfinns i BRF Växjöhus nr 4. Det sker genom 

markeringar med buskage och blommor. De stora gårdsplanerna mellan 

lägenhetshusen finns i båda områdena. I BRF Växjöhus nr 4 arbetas det med att 

skapa flera olika aktivitetszoner inom gården. Sittplatser, grillplats, lekutrymme och 

gräsplaner finns att tillgå. Separeringen mellan aktivitetszonerna sker genom 

plantering och ändring av markmaterial. Det som saknas i BRF Växjöhus nr 4 är 

den öppna parken som återfinns i Rönnedals mitt. Det utbringar ett värde för 

Rönnedal genom närhet till grönområde i form av parkmiljö intill bostäderna, vilket 

bekräftas i studien av Bull et al. (2017). De boenden i BRF Växjöhus nr 4 får istället 

förlita sig på att närmiljön tillhandahåller med dessa grönområden. 

Upplevelsen av trygghet är en viktig punkt som varierar mellan områdena och 

påverkar utformningen av gårdsmiljön. För BRF Växjöhus nr 4 beskrivs det genom 

konversation med de boende och fastighetsförvaltaren att otrygghet inte upplevs i 

gårdsmiljön, vilket även bekräftades på plats. I Rönnedal är det tvärtom, därför bör 

Rönnedal bemöta och ta sig an de teorier som nämns gällande trygghetsskapande 

åtgärder i större omfattning än Växjöhus, bland annat från Widlund och Östberg 

(2013) och Polismyndigheten i Stockholms (2005). Eftersom känslan av trygghet 
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finns i området för Växjöhus har det skapats utrymme för förtätning av buskage, 

träd och övriga planteringar vilket strider mot teorierna för upplevelse av trygghet.  

Tillgängligheten är som tidigare nämnts en viktig aspekt för boenden oavsett 

ägandeform. Både i Rönnedal och i BRF Växjöhus nr 4 observerades att 

tillgängligheten är bristfällig i flera delar. Det som noterades som bristfälligt för 

Rönnedal var framförallt höjdskillnaden till entrén och avsaknaden armbågskontakt, 

även den asfalt som har fått sättningar och bulor som påverkar framkomsten.  

I Växjöhus observerades den nedsänkta entrén till lamellhusen vad som försvårar 

tillgängligheten för rörelsehindrade och synskadade att ta sig in och ut. De 

funktionsnedsatta saknar också möjligheten att nå de olika gemensamhetsdelar i 

gårdsmiljön. De är placerade ute på gräsmattan med hårdgjord yta, dock saknas det 

en hårdgjord yta för att ta sig till dessa. För nybyggnationer idag hade dessa 

påpekade brister inte accepterats, kraven från nu och då skiljer sig beträffande 

tillgänglighet.  

6.6 Teorier som inte analyseras 
Många av de teorier som har presenterats i undersökningen samverkar och bekräftar 

varandra. Däremot finns det vissa delar i litteraturstudien som främst används som 

förklarande teorier gällande bakgrund och dilemma. Därför följer inte dessa teorier 

med i analysen. I huvudsak gäller det teorier avseende strukturell segregation och 

miljonprogrammets historia. 
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7 Förslag 

Rönnedals betydelse i undersökningen är som tidigare nämnts som stöd och för 

bidragande av en fysisk plats. Under fältstudierna dokumenterades området genom 

bilder och ritningar. En del av de brister som observerades under fältstudien 

kommer inte i det presenterade förslaget att ha åtgärdats. De förslag som presenteras 

är främst framtagna för att redovisa olika renoveringsåtgärder som kan vara 

lämpliga att genomföra i Rönnedal som kräver olika ekonomiska insatser från 

fastighetsägaren. Förslagen grundas i teoriavsnittets innehåll tillsammans med 

dokumentationen av fältstudierna och bakomliggande information som har 

inhämtats under undersökningens gång. Förslagen med tillhörande originalbilder 

finns i större upplösning i bilaga 19 till 30. Samtliga förslag på åtgärder är 

egenskissade. Det förslag som utgår från situationsplan har fått godkännande att 

publiceras. 

7.1 Planprogram 
Förslag till AllboHus och resterande kommunala fastighetsbolag som funderar på att 

renovera sina bostadsområden är att först och främst skapa en checklista där 

problem, värden och brister återfinns, därefter bör hyresgäster kontaktas för att få 

information om vad de upplever att de saknar samt behöver i området, det vill säga 

”vad vi har” och ”vad vi vill ha”. När det är klart bör fastighetsbolaget projektera 

fram flera olika alternativ utefter de boendes önskemål med syfte att presentera det 

bästa för hyresgästerna. Att låta de boende få vara med och bestämma och komma 

med förslag är en viktig nyckel vid förändring av ett bostadsområde, något som 

stärks i tidigare teorier.  

Genom att upplysa de boende om ekonomiska konsekvenser för respektive åtgärd 

och tydliggöra hur de påverkar den enskilde individens ekonomi, kan dessa val, 

förslag och önskemål från hyresgästerna omprioriteras. För åtgärder från de 

kommunala bostadsbolagen bör därför tydliga mål och delmål för områdena 

struktureras upp. Även fastighetsägarens egna intentioner och mål med renoveringar 

bör klargöras. När fastighetsägarens mål är klargjorda bör hyresgästerna återigen 

involveras i förändringsprocessen, vilket gör att de känner sig delaktiga i kommande 

renovering.  

7.2 Zonindelning av gårdsmiljön 
En avsaknad av en tydlig zonering observerades under fältstudien i Rönnedal. Figur 

13a redovisar förslag på hur en tänkbar zonering skulle kunna se ut för Rönnedal i 

område B. Principen som figuren redovisar kan tillämpas i samtliga områden i 

Rönnedal. Zoneringen bygger främst på teorin från Boverket (2008) om hur 

uppdelningen av zonerna bör ske. Genom ändring av material kan gränserna mellan 

zonerna tydliggöras. Ett enkelt sätt som kan bidra till tydlig markering är att utnyttja 

eller skapa höjdskillnader. Det är dock viktigt att tillgängligheten finns. I det 

presenterade förslaget redovisas gångstråkens utformning under de övriga zonernas 

höjder. Det tydliggör ytterligare att aktiviteten ändras och hastigheten i gångstråken 

sänks, se figur 13b. Det är något som har utnyttjas i området BRF Växjöhus 4. Med 
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att tydliggöra zoneringen i områden likt Rönnedal önskas en tydlighet av 

gårdsmiljön uppnås. Likaså är förhoppningen att zonindelning ska skapa funktioner 

och samtidigt klargöra ändamålet för varje del, som i sin tur kan förebygga oönskad 

användning och istället skapa möjlighet till gemenskap och integration, såväl med 

grannar som besökare.  

  

a) b) 

Figur 13. Exempel på zonering i bostadsområdet, där a) är zoneringen av bostadsområdet idag och b) 

önskad zonering i Rönnedal (ritad av Emilia Karlsson). 

Orienteringen av Rönnedal har noterats som bristfällig under fältstudien. Som ny 

besökare är det svårt att få en överblick av området och därför hade det varit 

lämpligt att vid varje offentlig ingång haft en orienteringskarta som redovisar 

bostadsområdets orientering och funktioner. Eftersom Rönnedal har en parkmiljö 

som brukas av utomstående är det extra viktigt med orienteringen. Området ska 

kännas välkomnande oavsett vem som besöker det. Orienteringskartan bör vara 

likna den figur som presenteras som figur 14. De röda kryss som finns i figuren är 

förslag på var dessa orienteringskartor kan placeras.  

AllboHus hade en önskan om att flytta upp tvättstugan från källarna ut i 

bostadsområdet för att skapa trygghet. De har också tankar om att utöka området 

med aktiviteter som ska kunna brukas av alla, till exempel boule eller 

odlingsmarker, vad som gagnar till rörelsen och integration. I samband med 

odlingsmarker uppstår naturliga ansvarsområden för de boende. En förbättrad 

övergripande zonering över hela Rönnedal presenteras i figur 14. Förslaget har även 

vissa tillägg som ska skapa rytm, karaktär och enhetligt, samtidigt som varje 

gårdsmiljö och zon blir unik.  
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Figur 14: Övergripande zonering (Modifierad situationsplan av Rönnedal, ritad av Emilia Karlsson). 

7.3 Indelning av närområdet intill bostadshusen 
En tydlig gräns mellan fasad och trädgård med buskage och planteringar runt husen 

anses vara ett behov för samtliga hus i Rönnedal, se figur 15, 16 och 17. Även 

mindre buskage innanför staketen ramar in gårdsmiljöerna och skärmar av zonerna 

bättre. Tomma asfalterade ytor vid parkeringarna är både stora och offentliga. 

Därför behöver de begränsas med hjälp av andra markmaterial som saktar ner 

hastigheten. Det ges förslag på att lägga mark-och natursten vid sidan av 

parkeringarna som markerar att en ny zon skapas, en så kallad halvoffentlig zon. På 

baksidan av husen kan en markstensyta med plats för sittplatser, grillning och 

fikapauser beläggas. Platsen bör omges av buskar och fruktträd som gör att 

mellanzonerna bryts och får funktioner. Figur 16 och 17 utgår från samma 

symbolbetydelse som figur 15 med tillhörande symbolbeskrivning.  

Soptunnor och lyckstolpar eller ljuspollare bör placeras i anslutning till gångstråk 

och sittplatser. Runt förråden kan natursten med några decimeter ut från dess fasad 

läggas. Tillgängligheten i entréerna anpassas med mindre ramper i sten som gör att 

rullstolsburna kan ta sig in och ut. Anpassade handikapparkeringar placeras 

lämpligen i nära anslutning till entréerna, se figur 15. 

En återkommande brist som finns i Rönnedal är tillgången till skugga i de kala 

gårdsmiljöerna. Lösningen anses vara fler träd och buskar som skärmar av, skapar 

lekfullhet och fantasi främjas. Det trots att teorierna trycker på vikten av 

överblickbarhet, men dess form och placering kan det ändå göra det möjligt. Om 

träden är fruktträd skapar dessa även vackra blomningar under våren och goda 
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frukter under sommaren som ger möjlighet till personliga möten där integration kan 

skapas. Det gynnar även de boende genom integration med grannar då möjlighet att 

hämta frukt finns. Eftersom aktiviteter redan finns i området anses dessa i första 

hand vårdas och skötas om. Fler materialbyten i markbeläggningarna runt 

aktivitetsområdena som skärmar av och delar upp zonerna önskas uppnås genom de 

presenterade förslagen.  

 

1. Buskage intill fasad 

2. Kantsten 

3. Avgränsande buskage 

mot parkering  

4. Plattsättning till garage 

5. Plattsättning uteplats 

6. Sittbänk  

7. Soptunna 

8. Belysning  

9. Staket 

10. Sandlåda 

11. Förråd 

Figur 15: Indelning av närområde i område A 

(ritad av Matilda Ståhl). 

Förklarande text av 

numreringen från figur 15. 

 

 

Figur 16: Indelning av närområde i område B (ritad av Matilda Ståhl). 
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Figur 17: Indelning av närområde i område C (ritad av Matilda Ståhl). 

 

7.4 Åtgärder som utgår från fotografier 
Staket för de olika områdena har redan presenterats som bristfälligt i resultatdelen. 

Idag är staketen av varierande karaktär som inte speglar sin ursprungsarkitektur. De 

är på många ställen trasiga och i behov av färg, se figur 18a. I flera delar i 

teoriavsnittet bör samtliga åtgärder genomföras utifrån ett långsiktigt perspektiv, 

både gällande material och underhåll. Förslaget grundas i teorin samtidigt som det 

återspeglar sin ursprungliga arkitektur, se figur 18b. Därför väljs ett smidesstaket, 

vilket kräver lite underhåll och det står sig i många år.  

Vid flertal tillfällen under fältstudien av Rönnedal observerades avsaknaden av 

gemensamhetsutrymmen i samtliga gårdsmiljöer intill husen, se figur 19a. Åtgärden 

för problemet blir då förslag på hur ett gemensamhetsutrymme kan se ut i anslutning 

till fastigheten, se figur 19b. Där en hårdgjord yta ger möjlighet till möblering 

samtidigt som alla kan ta sig fram och ta del av platsen. För att göra platsen till mer 

intim och privat skärmas den av med buskar och blommor som inte blir för höga 

och förhindra överblicken över området, se figur 14.  

I resultatdelen påpekas det att flera entréer är svårorienterade i område B, de 

förskjutna lamellhusen. I dagsläget är husnumren placerade på ena långsidan av den 

påbyggda entrén och kan därför inte ses från flera håll, se figur 20a. I det framtagna 

förslaget önskas numren att placeras på entréns framsida, se figur 20b. Vilket är en 

enkel åtgärd ur ett utförande och ekonomiskt perspektiv, men som har stor betydelse 

för besökaren och för orienteringen av område. 



 

44 

 

  
a) b) 

Figur 18. Staket i Rönnedal där a) är hur staket ser ut idag och b) är förslag på förändring av staketet. 

  

a) b) 

Figur 19. Gårdsmiljön i bostadsområdet i Rönnedal där a) är en bild över hur området ser ut idag och 

b) är en skiss över hur utformningen av ett gemensamhetsutrymme kan tillämpas. 
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a) b) 

Figur 20. Entré för område B där a) är entrén idag för område B och b) är förslag på hur man enkelt 

kan förenkla orienteringen av husnumren som syns från flera håll 
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8 Diskussion  

I kapitel 8 förs en diskussion gällande undersökningens arbetsprocess och resultat. 

Här finns författarnas egna åsikter och resonemang kring utfallet av 

undersökningen. Det tas inte upp någon ny teoretisk fakta, utan samtlig data 

återfinns tidigare i rapporten.  

8.1 Teori och metod 
Ett underlag för framtagandet av förslag erhölls genom intervjuer och fältstudier 

tillsammans med insamling av data genom litteraturstudier. Metoderna valdes för att 

får ett bredare perspektiv och en möjlighet att nå samtliga intressenter för 

undersökningens tema. Metoderna valdes också för att uppfylla undersökningens 

mål och syfte med att hitta konkreta förslag på åtgärder för utemiljön i ett 

miljonprogramsområde.  

Intervjun med Hjälmefjord underlättade förståelsen för hur segregation upplevs och 

hur de boende upplever Rönnedal. Eftersom tiden ansågs vara en begränsande faktor 

för att genomföra fler intervjuer med de boende i området prioriterades det bort. 

Resultatet från intervjun ses mer som en övergripande förklaring av situationen i 

området. Hjälmefjords tankar och idéer bygger på tidigare kunskap och erfarenheter 

som han besitter i sin yrkesroll som integrationsutvecklare och därför anses de 

tillförlitliga och reliabla. Det kan däremot ibland vara svårt att inte dra generella och 

personliga slutsatser av det som respondenten beskriver, vilket därför kan ha 

påverkat undersökningens resultat i vissa avseenden.  

Intervjun med Andersson anordnades främst för att få information om hur 

programmet för framtida renoveringar och åtgärder såg ut, hur framtida behov ska 

tillämpas både ur ett finansiellt perspektiv och med hänsyn till de boende i området. 

I dagsläget har inte några av de förändringar som diskuterades under intervjun 

genomförts. Det ses som en fördel för studien eftersom samtliga delar är orörda och 

kvarstår i den utformning som har beskrivits under intervjuerna. Däremot kan inga 

utvärderingar göras från AllboHus sida ifall åtgärderna har givit resultat eller inte 

med avseende på segregation situationen i området.  

I och med att AllboHus är ett kommunalt bolag ser förändringsprocessen 

annorlunda gentemot privata fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar likt BRF 

Växjöhus nr 4. AllboHus har skyldigheter gentemot politikerna och samtidigt har de 

krav som ett kommunalt bolag att förhålla sig till beträffande lagar och regler. 

Därför är det svårt att genomföra en rättvis jämförelse mellan de båda områdena 

eftersom förutsättningarna skiljer sig. Trots det upplevdes märkbara olikheter i 

gårdsmiljöerna som till stor del kunde analyseras utifrån teorierna.  

Att enbart genomföra en fallstudie av två bostadsområden har påverkat resultatet 

och reliabiliteten av undersökningen negativt. Tanken från början var att 

fältstudierna skulle omfatta tre olika bostadsområden som var uppförda under 

samma tidsperiod. Utfallet för undersökningen frångick den ursprungliga tanken, 

vilket berodde främst på två faktorer där det ena var att det var svårt att få kontakt 

med fastighetsbolag och det andra var arbetets omfattning gällande tidsåtgången för 
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undersökningen. Dessutom ställdes planerade fältstudier och intervjuer in på grund 

av personalbrist från företagens sida.  

Det resulterade i en svårare bedömning ifall vissa observationer var unika endast för 

Rönnerdals gårdsmiljöer i egenskap att vara ett område som ägs av allmännyttan, 

eller om observationerna i Rönnedal kan ses som mer generella för samtliga 

miljonprogramsområden. Genom att undersöka ifall observationerna överensstämde 

med litteraturstudierna kunde det däremot bekräftas ifall det var av ren tillfällighet 

eller inte. Det kunde även säkerställas genom observationer av BRF Växjöhus nr 4, 

där likheter fanns som kännetecknar egenskaper för miljonprogramsområden. Det 

gällde främst värden för Rönnedal men också karaktärsdrag från rekordåren. För att 

stärka validiteten ytterligare skulle fler fältstudier ha genomförts i likvärdiga 

områden som Rönnedal, där området också är ägt av allmännyttan. 

Om undersökningen istället hade avgränsat sig till att studera enbart entréer istället 

för den hela utvändiga miljön, hade djupare analyser kunnat genomföras. Studien 

hade då kunnat gå in mer på detaljnivå än vad den gör. Det hade resulterat i ett mer 

konkret resultat och slutsats, istället för ett mer övergripande resultat som det nu är. 

Undersökningen kan upplevas som omfattande med orsak till att studien utgår från 

flera perspektiv, tillexempel segregation, boendekvaliteter och utomhusmiljö. 

Samtliga delar hade behövts granskas och styrkas av teoretiska utgångspunkter för 

att kunna göra en djupare analys. Frågan blir ifall teorin är tillräckligt bred för att 

göra en generell slutsats. Att jämföra två bostadsområden med olika ägandeformer 

det vill säga hyresrätter ägda av allmännyttan och bostadsrätter, kan göra att 

undersökningen vinklas mot att bli bostadspolitik och för att undvika ämnet 

bostadspolitik och redovisa en mer rättvis bild av segregation jämfördes de olika 

områdena inte utefter den aspekten. Däremot finns det med i åtanken att det har en 

påverkan på det upplevda resultatet. Om granskningen hade utförts i Olofström som 

det var tänkt från början hade analyser gällande segregation kunnat genomföras 

mellan områdena. Eftersom förutsättningarna var mer likvärdiga för områdena. 

Utfallet av undersökningen resulterar i generella lösningar och analyser för 

miljonprogramsområden. Däremot saknas viss djupgående teori och data för mer 

detaljerade granskningar i undersökningens olika delar. För vidare studier skulle det 

kunnat kompletteras. Metoden för framtagandet av resultatet kan tillämpas för 

samtliga bebyggda områden i samhället. Det som däremot behövs kompletteras är 

bakgrundsteori för den tidsepok som det undersöka bostadsområdet tillhör. Det för 

att kunna avgöra värden och brister för det undersökta området. De värden och 

brister som återfinns i undersökningen är unika för respektive bostadsområde och 

kan därför inte tillämpas i andra områden. Metoden att finna dessa värden och 

brister kan genomföras på samma sätt som det har gjorts i undersökningen. 
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8.2 Diskussion av resultat 
I avsnittet diskuteras resultatet som erhölls från de valda metoderna. 

8.2.1 Intervjuerna 

Det bör tas hänsyn till att både Lars Andersson från AllboHus och Per-Olof 

Hjälmefjord, integrationsutvecklare från Alvesta kommun, har personliga 

värderingar och olika syn på Rönnedal. Det har inverkat och färgat resultatet från 

intervjuerna. Intervjuer var öppna, vilket ledde till diskussioner med öppna frågor 

som kan ha styrt svaren från samtalen. Svaren och resultatet från metoden anses 

ändå reliabla då observationerna av området under fältstudien stämde överens med 

svaren och resultatet från intervjuerna.  

8.2.2 Fältstudierna 

Värdena som år 1960 prioriterades under utformningen och uppförandet av 

miljonprogrammet uppskattas och rangordnas inte lika högt idag. Preferenser, 

åsikter och tyckande förändras med tiden, vilket kan ha påverkat resultatet av 

fältstudien i Rönnedal. Även standarder har förändrats och bekvämligheter som idag 

är självklara för ett standardiserat hem var under mitten av 1900-talet en lyx. Därför 

blir granskningen från en nutida aspekt högaktuell med en partisk jämförelse mellan 

nutida bebyggelse och dåtida. Brister som konstaterades i Rönnedal och som inte 

upplevdes i BRF Växjöhus nr 4 området ska mer ses som riktlinjer för renovering 

och knytas an med de värden som redan finns. Fältstudierna som granskats har 

representerat varandras motpoler. Det ses både som en fördel och nackdel. Det som 

däremot skulle ha gynnat undersökningen är att ha ett till referensobjekt som låg 

närmare Rönnedals egenskaper och kvalitéer, eftersom skillnaderna hade varit mer 

likvärdiga och återkommande.  

BFR Växjöhus nr 4 områdets värden och brister kan ha påverkats under fältstudien, 

eftersom området jämfördes med Rönnedal under tiden som fältstudien pågick. Det 

medförde att det senare referensobjektet inte fick en neutral och allmän granskning 

som Rönnedal fick. Utan istället genomfördes en jämförelse direkt på plats.  

Med avseende på till exempel zonindelningen upptäcktes skillnader i standard 

mellan gårdsmiljöerna i Rönnedal och i BRF Växjöhus. Under uppförandet av 

miljonprogrammet prioriterades främst storskaligheten, tillgången till balkong i 

solläge och bilen. Ingen av de uppdelade gårdsmiljöerna i Rönnedal inbringar någon 

mer detaljerad personlighet och känsla utan dess karaktär upplevdes densamma i 

samtliga miljöer och gårdar. I BRF Växjöhus upplevdes också dessa prioriteringar, 

men inte alls i samma skala och utsträckning. Gårdarna täcks av buskar, blommor 

och träd, de skapar skuggor och kontraster i miljön. Buskarna i anslutning till husen 

och fasaderna skapar en distans och ett skydd till gångstråken. Samtliga 

gårdsmiljöer såg olika ut, men tillhandahöll samma funktioner, vilket inte återfinns i 

Rönnedal.  

Att segregation påverkas av hur gårdsmiljön i ett område ser ut har både teorierna i 

undersökningen och metoderna visat. Gårdsmiljön har en inverkan på den sociala 

hållbarheten i ett enskilt område och samhället i stort. Att ett socialt problem som 

segregation kan påverkas enbart av utformningen av gårdsmiljön är naivt att tro, då 
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segregerade områden uppkommer av flera olika anledningar. Aspekter som 

ekonomi, religiösa åsikter, utbildning, jämställdhet och personliga preferenser 

påverkar också segregationsprocessen. Det går därför inte enbart att åstadkomma 

integrering och gentrifiering i ett område eller samhälle genom renovering och 

ändring av den byggda utomhusmiljön. Det är en bit på väg och möjligheterna för 

ett socialt utbyte underlättas om fysiska möjligheter i gårdsmiljön ges.  

Det resultat som erhölls vid fältstudierna och litteraturstudien har ansetts vara valida 

och karakteristiska för två olika miljonprogramsområden idag. Stora delar av den 

granskade miljön i Rönnedal var sliten, torftig och tom precis som teorin påstod. 

Återkommande upplevelser fanns även i BRF:s områden, men inte alls lika aktuella 

och märkbara som i Rönnedal. Problemet och dilemmat med studien har istället 

varit granskningens validitet på grund av förkunskaper och förutfattade meningar. 

Skulle undersökningen blivit annorlunda om ingen teori hade granskats innan? 

Likväl hade möjligen inte alla konstaterande brister och värden kunnat analyserats i 

lika hög grad utan teorin. Det bör poängteras att både fältstudien i Rönnedal och i 

BRF Växjöhus nr 4 utfördes och analyserades utefter upplevelser från främst 

synliga aspekter, lukter, känslor och upplevelser vad som beror på vilka preferenser 

en individ har med sig. Trots att det finns personliga aspekter anses arbetet 

tillförlitligt, då både teorierna, intervjuerna och fältstudiernas resultat stödjer 

varandra.  

Att Rönnedal och BFR:s områden består av två helt olika skalor där Rönnedal 

nästan är fyra gånger så stort gör att storskaligheten var svår att jämföra. De 

storskaliga ytorna upplevdes inte på samma sätt i BRF Växjöhus nr 4. Vid 

jämförelse endast mellan område A i Rönnedal där båthusen var belägna och BRF 

Växjöhus området upplevdes dock fler likheter i samma omfattning. Likaså vid 

jämförelse med område B och, därför anses sammanställande jämförelse tillämpbara 

och befogade.  

8.2.3 Övergripande diskussion för undersökningens alla delar  

Det kan inte nog poängteras att BRF Växjöhus nr 4 inte har samma segregations 

situation som Rönnedal, i synnerhet på grund av dess ägandeform, däremot går det 

inte att frångå att den fysiska utvändiga miljön skiljer sig dem emellan. Att det är 

likvärdiga hyresgäster gällande socioekonomisk status medför att blandningen av 

människor inte återfinns i Växjöhus, vilket i sig skapar en form av segregation. 

Hjälmefjord tog upp ämnet varierande ägandeformer av lägenheter i ett 

bostadsområde kanske skulle påverka segregation. Med ägandeformen bostadsrätt är 

det oftast lättare att finansiera och utföra åtgärder i de gemensamma gårdsmiljöerna 

vilket det inte alltid är hos hyresrätter. Likaså är bostadsrättsinnehavarna oftast mer 

intresserade av sin närmiljö. Rönnedal har nu ett ypperligt tillfälle att testa denna 

teori. Istället för att riva Eklövshusen i område C i Rönnedal skulle dessa kunna 

säljas och renoveras både invändigt och utvändigt. Det skulle bevara den arkitektur 

som husen och Rönnedal idag besitter samtidigt som det skulle ha en stor inverkan 

på den utvändiga miljön.  

Alla delar i undersökningen påverkar varandra. Att varje enskild del skulle ensamt 

svara för lösningarna till de problem som finns i gårdsmiljön fungerar inte. Utan de 
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ligger tillsammans som grund för tänkbara fysiska lösningar, där förutsättningar ges 

för ett lyckat resultat. Däremot behövs det kompletteras med psykosociala bitar, 

vilket Hjälmefjord berörde under intervjun.  

Möten skapas där människor rör sig, vilket många gånger främjas i den byggda 

miljön. Med fysiska åtgärder kan dessa möten underlättas och resultera i att nya 

gemenskaper knyts och integration skapas. Likaså kan trygghetsskapande åtgärder 

främja att människor väljer att röra sig mer i sin närmiljö. De fysiska åtgärder som 

baseras på teorier och fältstudier blir nu riktlinjer med konkreta förslag för samtliga 

miljonprogramsområden som har en likvärdig problematik som Rönnedal.  

Trots att steget och skillnaden mellan Rönnedal och BRF Växjöhus nr 4 är stort kan 

Växjöhus gårdsmiljö ses som en förebild vid framtida förändringar av Rönnedal, 

gällande fysiska förändringar genom zonering och plantering. En 

grannskapsideologi blir då ett faktum och segregationsbilden blir allt mer suddig i 

det avseendet. 

8.3 Diskussion av förslag  
Förslagen som presenteras utgår främst från de upplevda bristerna i Rönnedal. 

Dessa förslag presenteras med hjälp av BRF Växjö hus nr 4 som referensobjekt, det 

för att bibehålla de karakteristiska dragen i miljonprogrammet. Förslagen utgår även 

från de teorier som har presenterats. Vid framtagande av förslag har störst fokus 

legat på zonindelning, växtlighet, belysning, tillgänglighet och aktiviteter. Dessa 

faktorer som alla påverkar upplevelsen av segregation. Den zoneringen som fanns i 

miljonprogrammet under 1960- och 1970-talet förväntas återskapas med förslagen, 

men med en uppdatering i modern tid gällande funktioner och prioriteringar. 

Förslagen anses varken vara överflödiga eller otillräckliga, utan tillför det som 

upplevs saknas. Samtidigt uppfyller de önskemål och behov som har fastställts både 

genom intervjuer, teorier och fältstudie. Likaså önskar förslagen erhålla en tydlig 

rytm i området som gör det enhetligt och karakteristiskt. Det förhindra den spretiga 

upplevelsen som området idag ger och därför anses de presenterade förslagen både 

relevanta och motiverade. Förslagen förväntas skapa trygghet i gårdsmiljön, vilket 

är ett problem i segregerade områden. De presenterade förslagen är varken speciellt 

omfattande eller ekonomiskt påfrestande för varken fastighetsägaren eller 

hyresgästen. Det som önskas med de presenterade förslagen är påvisa att enkla och 

små åtgärder kan påverka helhetsintrycket av gårdsmiljön. 

I vissa fall kan förslagen ifrågasättas i val av åtgärder och dess gestaltning. Ett 

flertal gånger in undersökningen har det tryckts på vikten av trygghetsskapande 

åtgärder i form av överblickbarhet. Precis som teorierna beskriver är dock 

skillnaden på överblickbart och ett ödsligt område subtilt. Därför bör det planteras 

växter och träd för en gemytlig och intim känsla, men som genom sin höjd eller 

utbredning inte påverkar överblickbarheten och axialiteten för området. En 

förhoppning med de presenterade förslagen är att de främst ska ge upphov till 

gemenskap, integration och samvaro. Det önskas skapa trygghet och påverka 

segregation positivt. 
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Med framförandet av förslag på förändring av område C är förhoppningen att kunna 

lägga fram och redovisa för argument gällande bevarandet av området som annars 

ska rivas. Genom sin arkitektoniska karaktär sätter område C sin prägel på Rönnedal 

och argumentet att området är för slitet för renovering håller inte. Istället bör 

diskussioner föras gällande vilka konsekvenserna rivningen kommer innebära för 

Rönnedal i sin helhet. Rivning av område C skulle troligtvis resultera i att det redan 

storskaliga och torftiga Rönnedal skulle upplevas som ett ännu större. Därför 

kommer det att krävas mer omfattande insatser från AllboHus sida gällande 

aktiviteter, utformning och zonering. Vad som ska ge området en enhetlig och 

greppbar gestaltning samt att segregationssituationen inte ska förvärras.  

I det presenterade förslaget i figur 14 under rubrik 7.2 Zonindelning av gårdsmiljön 

har aktivitetsområde lagts till som har grundats på AllboHus egna önskemål och 

saker som har noterat saknats. Aktiviteter som har varit med hänsyn till de äldre och 

kvinnor. Det som kan ifrågasättas är behovet av fler olika sorters aktiviteter eller om 

det istället är antalet möjligheter att utföra samma aktiviteter. Det är lätt att en och 

samma basketplan brukas av samma personer, istället för att den används av olika 

brukare. Därför hade det kanske varit lämpligt att lägga till flera basketplaner i 

området för att alla ska ha möjlighet att bruka dem. Annars krävs det troligtvis 

arrangerade aktiviteter eller någon form av bokningsschema för att få en variation 

av de som använder den. 
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9 Slutsats 

Det svenska samhället är uppbyggt på val som gjorts under generationer och som 

återspeglas i den byggda miljön. Konsekvenserna av dessa val bör tas i anspråk när 

nu nya förändringar ska genomföras i den redan befintliga och byggda 

utomhusmiljön som innefattas i miljonprogrammet. Utomhusmiljön påverkar 

människan i allra högsta grad, vilket inte är ofrånkomligt. Den torftiga 

utomhusmiljön som är karakteristisk för miljonprogrammen bör granskas utifrån 

dess kvaliteter, men samtidigt moderniseras varsamt för att kvalitéerna ska bevaras 

och tryggheten ska förbättras. Ljuset, lukten, luften, färgerna och omgivningens 

samspel återfinns i upplevelsen och känslan av omgivningen. Det påverkar 

människan både fysiskt och psykiskt. 

För ett område med segregation kan miljön och skötseln av den ge en positiv 

inverkan på de enskilda individernas ansvarstagande och viljan att vara varsam om 

den. Att visa personvärde genom trygga miljöer med tydliga zoner och 

avskärmningar främjar integration. Den segregerade situationerna i 

miljonprogramsområdena är mer komplexa och mer invecklade än så. Inte enbart 

fysiska insatser i miljön och uppvisande av personvärden löser segregationsfrågan, 

utan den beror på flera andra lika grundläggande aspekter. 

Undersökningens slutsats är att segregation kan påverkas genom förändring av 

gårdsmiljöerna i ett miljonprogramsområde, vilket bekräftats från teorier och 

resultat från intervjuerna samt fältstudierna. De presenterade förslagen kan vara ett 

tillvägagångssätt för att möjliggöra integration i ett bostadsområde, men för att 

minska segregationen i sin helhet behöver större och fler insatser genomföras från 

samhället i övrigt. 
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