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Abstract

Uppsatsen syftar till att studera begreppet attraktivitet i förhållande till ett antal boendes           
upplevelser, värderingar och erfarenheter av ett miljonprogramsområde, deras bostadsområde 
Hallonbergen. Baserat på metoden fokusgrupper avser uppsatsen att studera kvaliteter som 
både behandlar den fysiska och den sociala dimensionen i den byggda miljön i vad som skapar 
upplevelser om attraktivitet. Utifrån teorin visade studien att begreppet attraktivitet ses som 
något positivt och önskvärt, men också något som är omöjligt att göra universellt eftersom det 
bygger på subjektiva upplevelser och värderingar. Resultaten visade att de boende värderade ett 
antal kvaliteter som viktiga för upplevelser av tillfredsställelse i ett bostadsområde. Boendet, 
natur- och grönområden, geografi sk närhet, förvaltning och underhåll och social tillhörighet 
utpekades som framstående kvaliteter i Hallonbergen. Fysiska egenskaper uppfattades existera 
i större utsträckning än sociala kvaliteter i Hallonbergen även om de sistnämnda värderades 
högre av de intervjuade boende. Slutsatsen av studien är att attraktivitet endast kan existera 
när människor uppfattar något som attraktivt. Generellt visade de boende på en relativt positiv                                                     
uppskattning av Hallonbergen i sammanhanget av att ett antal viktiga kvaliteter återfanns i 
Hallonbergen vilket därmed indikerar att området uppfattas som attraktivt.

Nyckelord: Attraktivitet, Fysiska kvaliteter, Sociala kvaliteter, Boendeperspektiv, Fokusgrupper, 
Hallonbergen
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1 Inledning
Följande kapitel presenterar uppsatsens utgångspunkt och redogör för dess ämne och        
problematik, syfte och frågeställningar samt avgränsningar och begreppsdefi nitioner.

1.1 Bakgrund

Miljonprogrammet (1964-1975) är en milstolpe i svensk byggnadshistoria med avseende 
på den för tiden särskilt karaktäriserande estetik, djupt rotad i funktionalismens 
grundidéer. Det handlar även om det stora bostadsbestånd det idag utgör och den 
etablerade debatten som hårddraget kretsar dess vara eller icke vara. Där vissa menar att 
hänsyn bör tas till vårt kulturarv och att förändring bör ske varsamt menar andra att det 
lika gärna kan jämnas med marken. I jämförelse med andra tidstypiska bostadsområden 
framstår miljonprogramsområden som de minst åtråvärda, sett till hur de uppfattas 
utåt. Vissa påstår att områdenas låga status till stor del handlar om utformningen: 
”Det storskaliga fi ck ofta formen av enkla upprepningar i monotona mönster. Den 
arkitekturen kan kallas sparsmakad, om man i det enkla ser en skönhet, eller trist om 
man av ett bostadsområde kräver mänsklig skala och variationsrikedom” (Lindvall 
1996: 8).  En del av den riktade kritiken mot programmet handlar om försummandet 
av värden där de funktionella fått spela en mer avgörande roll i den fysiska miljön sett 
till andra kvaliteter, såsom de estetiska och sociala. Det fi nns tolkningar av miljön som 
beskriver den som stereotyp utifrån antagandet om att människor värderar egenskaper 
hos bebyggelsen och miljön likartat. I slutet av den tioåriga byggnationen skönjs en 
arkitektur som är präglad av en större variationsrikedom. Det var ett resultat av att 
bostadsmarknaden hade kommit att styras av köparna, vilka ansåg att en lägre och 
tätare bebyggelse med större variation var att föredra. (Andersson 1997: 181-203) 
Den generella kritiken som riktas mot miljonprogramsområden handlar nödvändigtvis 
inte om den fysiska utformningen som så ofta påvisas, många områden har visat på 
tillfredställande utemiljöer och goda bostäder.

Med stöd i propositionen 1997/98: 165 (Regeringen 1998) framhävs det att en 
målsättning bör vara att förvalta värdefulla egenskaper i förortsmiljöer i ett led att 
förstärka dem. Utöver att identifi era vitala egenskaper presenteras det på brett håll 
omfattande utvecklingsmöjligheter för dessa områden. Idag står miljonprogramsområdet 
Hallonbergen i Sundbyberg stad inför en utvecklings- och förnyelseprocess 
där en handlingsplan beskriver kompletterande bebyggelse, renoveringsarbete, 
energieff ektivisering, profi lering och strategier för att generera ökad attraktivitet och 
de boende upplevelse av identitet och tillhörighet. För att vända den negativa trend 
och bild som präglar miljonprogramsområdena är det av vikt att studera de kvaliteter 
som verkar grundläggande för boendes välbefi nnande och anses viktiga där de bor. 
Valet utav att studera vad attraktivt är och betyder i ett miljonprogramsområde 
handlar dels om det intressanta och komplexa bebyggelsesammanhang dessa områden 
präglas av. Dels om försöka förstå attraktivitetsbegreppet utifrån ett bostadsområdes 
sociala funktion. 
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Genom att belysa hur miljonprogramsområden kan betraktas i kontexten av attraktivitet 
inför kommande utvecklings- och förnyelsearbete blir samhällsplanering en naturlig och 
viktig del av detta. Det handlar om att söka strategier för att identifi era och stärka 
attraktionskraften. Dels för att boende ska känna stolthet och identitet och dels för att 
områdena ska få en starkare position på bostadsmarknaden. 

Uppsatsens titel “Här lär man bli till man blir jordgubbe” baseras på ett citat från en 
kvinnlig deltagare i studien. Jag har valt att tolka begreppet som en förlängning på 
studiens resultat - att Hallonbergen utifrån ett boendeperspektiv delvis kan ses som 
attraktivt. Citatet anspelar på att fl era av studiens deltagare inte ser sig sjävla bo någan 
annanstans än i Hallonbergen vilket tydligt indikerar att majoriteten av deltagarna 
trivs och uppskattar sitt område. Mer konkret förklarade kvinnan att det handlar om 
att någon gång återuppstå som jordgubbe på den närliggande kyrkogården. Citat kan 
även betraktas något tudelat utifrån det faktum att Hallonbergen inte är en plats där 
boende ser sig själva bo men ändå gör för att bostadsmarkanden är svår i Stockholm.

Uppsatsen är ett samarbete med Tyréns i Malmö med avdelningen för 
Investeringsstrategi och forskningsprojektet Möjliga Miljoner. Projektet är en studie 
av sju miljonprogramsområden som syftar till att skapa en applicerbar modell på 
områdena med målet att fi nna lösningar för att generera boendenöjdhet och med 
det uppnå attraktiva bostadsområden. ”Målet är att fastställa ett antal faktorer som 
påverkar områdets attraktivitet och statistiskt säkerställa samband mellan dem” 
(”Möjliga Miljoner”, Tyréns). Genom en enkätstudie med 3500 svarande och intervjuer 
med experter avser studien att resultera i en checklista under hösten 2011. Detta 
examensarbete ska ses som en fristående produkt av Tyréns forskningsprojekt. Skillnaden 
mellan Tyréns studie och detta arbete är att det sistnämnda har attraktivitetsbegreppet 
som utgångspunkt för djupare förståelse för ett specifi kt bostadsområde.

1.2 Uppsatsens ämne och problemformulering

Somliga miljonprogramsområden har genomgått mindre eller ingen modernisering 
sedan tiden för deras uppförande. Andra områden har istället genomgått storskaliga 
och onyanserade ombyggnationer utan varsamhet till platsspecifi ka värden, existerande 
kvaliteter och med hänsyn till de boende. Med anledning av detta kan det vara svårt 
att urskilja de genuina kvaliteterna som planerats utifrån särskilda och då rådande 
förutsättningar. (Lindvall 1996) Den här typen av förortsmiljöer kan te sig problematiska 
att analysera. Arkitekturens terminologi saknar lämpliga koncept för de rumsliga, 
specifi ka karaktärsdrag som fi nns i de moderna förorterna. (Klasander 2005) Därmed 
framhävs bilden av miljonprogramsområden som komplexa och i teorin problematiska 
att förhålla sig till i jämförelse med traditionella, urbana strukturer. Vikten av att 
därför försöka begreppsligöra attraktivitet i kontexten av ett miljonprogramsområde 
kan ställas mot bakgrunden av att de generellt framställs som oattraktiva sett till 
utformning, där den sociala dimensionen sällan är representerad eller studerad. Den 
bygda, fysiska miljön genererar aktiviteter, värderingar och upplevelser, vilket skapar 
en avhängighet mellan dessa. Uppsatsen kommer att behandla både fysiska och sociala 
avseenden. Det teoretiska ramverket kommer att appliceras i praktiken med hjälp av 
ett studieobjekt, Hallonbergen i Stockholm, och med hjälp av metoden fokusgrupper. 
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Grundläggande för studien är att begreppet attraktivitet kan förstås och tolkas. Det 
är ett begrepp som uppträder i fl ertalet sammanhang som ett önskvärt tillstånd för 
utveckling och förnyelse inom ett brett spektrum av företag, kommunala och statliga 
verksamheter, föreningar, organisationer, internt och externt. Det är ett begrepp som 
kan liknas vid det för hållbar utveckling, ett numera trendbegrepp, där det inte alltid 
är tydligt vad som avses eller hur det ska uppnås. För uppsatsen behöver därför det 
mångsidiga begreppet attraktivitet studeras utifrån hypotesen att det inte fi nns en 
uniform betydelse. 

Inom ramen för samhällsplanering avser uppsatsen att belysa begreppet attraktivitet i 
relation till ett miljonprogramsområde. Utgångspunkten är ett boendeperspektiv kring 
vilka sociala och fysiska kvaliteter som upplevs, värderas och erfars och som kan 
indikera attraktivitet generellt och i studiens geografi ska sammanhang.

1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att studera hur begreppet attraktivitet i teorin förhåller 
sig till ett antal boendes värderingar, upplevelser och användning av bostadsområdet 
Hallonbergen. Således avser jag att besvara följande frågor:

    1) Utifrån ett boendeperspektiv, vilka kvaliteter fi nns i Hallonbergen?

    2) Vilka kvaliteter fi nns omnämnda i teorin om den byggda miljön som 

     kan generera upplevelser av attraktivitet? 

 

   3) Hur kan begreppet attraktivitet tolkas? 

Målet med uppsatsen är att skapa ett underlag för en extern part, av typen exploatör, 
fastighetsägare, byggherre etc., inför en framtida utveckling- och förnyelseprocess där 
attraktiva bostadsområden eftersträvas. I ett långsiktigt perspektiv är det således 
önskvärt att extern part ska kunna agera medvetet kring begreppet attraktivitet utifrån 
syftet att tillvarata och förstärka existerande kvaliteter likväl som att utveckla andra.

1.4 Avgränsningar

Studien begränsas till att handla om Hallonbergen. Valet av område baseras på att 
Hallonbergen var ett av de sju miljonprogramsområden som ingick i Tyréns studie 
Möjliga Miljoner. De kriterier som Tyréns baserat det initiala urvalet av områden 
behandlade främst storleken på områdena och att bostadsbeståndet skulle bestå av 
fl erfamiljshus. Vad gäller storlek har Tyréns tagit hänsyn till möjligheten att kunna 
hantera en rimlig mängd insamlingsdata.

Studien är även avgränsad till att enbart studera vad deltagarna säger, inte hur 
de säger det. Studien avser inte att komma fram till absoluta sanningar för vad 
attraktivitet betyder för Hallonbergen då dem enbart presenterar ett begränsat antal 
boendes värderingar, upplevelser och erfarenheter. En viss mättnad i samstämmighet 
uppnåddes gällande vissa ämnen. 
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Det är dock ett för litet antal deltagarpersoner för att kunna dra generella slutsatser. 
Med anledning av detta är det därför mer lämpligt att tala om vad som indikerar 
attraktivitet och sociala och fysiska kvaliteter utifrån Hallonbergsbornas utsagor. 
Det empiriska materialet består således enbart av fokusgruppdata med boende från 
Hallonbergen. 

Det är ofrånkomligt att inte nämna den externa, ofta negativa bilden av 
miljonprogramsområdena och segregations-/integrationsproblematiken som är så 
vanligt förekommande i diskussioner om miljonprogrammets konsekvenser. Det är 
intressanta infallsvinklar som tyvärr inte ryms inom ramen för den här uppsatsen.

1.5 Defi nitioner

Defi nitionerna som följer har hämtats från de internetbaserade sidorna för 
Nationalencyklopedin och Svenska Akademien. De utgör basen för hur begreppen 
vidare kommer att användas och avgränsas. För defi nitionen av attraktivitet bygger 
denna del även kring Riksantikvarieämbetets rapport Attraktivitet – hur och för vem 

(2005).

1.5.1 Attraktivitet

Det mångfacetterade begreppet attraktivitet är grundläggande för uppsatsen, vilket 
kräver en redogörelse utifrån olika tolkningsperspektiv. Initialt kan attraktiv (som 
adjektiv) kan utläsas betyda ”som kan locka många” (ne.se, a) och ”tilldragande”. 
Attraktion (substantiv) beskrivs synonymt med ”dragningskraft”. (svenskaakademien.
se, a) Riksantikvarieämbetets rapport bygger på dokumentation från seminarium 
och artiklar från ett antal föreläsare med utgångspunkt i attraktivitetsbegreppet i 
relation till kultur och natur. Rapportens tillkomst bygger på ambitionen om ökad 
kunskap kring begreppet attraktivitet kopplat till insatser i enlighet med: ”För att på 
ett strategiskt och hållbart sätt kunna arbeta med kultur och natur som resurser för 
regional utveckling är man beroende av vem som är subjekt och vem som är objekt när 
en plats eller ett områdes attraktivitet utvecklas och förmedlas” (Riksantikvarieämbetet 
2005: 6). Rapporten beskriver hur attraktivitet som begrepp förekommer i fl ertalet 
olika sammanhang såsom; attraktiv livsmiljö, attraktiv boende- och företagsmiljö och 
i regionala tillväxt- och utvecklingsprogram. Gemensamt när begreppet används är att 
man strävar efter ökad attraktivitet. (Riksantikvarieämbetet 2005)

Attraktivitet är ett värdeladdat begrepp, generellt i positiv bemärkelse. Dess betydelse 
och grad varierar beroende på vem betraktaren är och vilket objektet är som studeras, 
men även faktorer såsom tid och rådande intressen är avgörande. En individ har 
möjlighet att avgöra om något är attraktivare än något annat, som exempelvis en stad 
eller ett bostadsområde. Individen påverkas således av faktorer, komplexa samband 
och inte minst samhällsutvecklingen för upplevelsen av attraktivitet. (Olsson 2000). 

9



Ytterligare en dimension för att förstå attraktivitetsbegreppet är utifrån en språklig 
liknelse som fi nns i engelskan; amenity, som kan förklaras (Olwig 2005: 18):

•

•  

Enligt defi nitionen och översättningen av amenity fi nns det tydliga kopplingar till      
attraktivitetsbegreppet och dess inneboende arv, där arvet kan förstås utifrån att 
vara värdebetingat. (Olwig 2005: 18-24) Ett områdes attraktivitet kan ha fl ertalet 
dimensioner beroende på hur man väljer att betrakta det. 

Kvalitet
Det är viktigt för uppsatsen att visa på kopplingar mellan attraktivitetsbegreppet 
och andra begrepp eller också tydliggöra deras särskiljande. Ett sådant utgörs av 
begreppet kvalitet, med tillhörande betydelser som värde och egenskap, även nämnt 
med positiv laddning såsom att man satt ordet av god framför betydelserna. (ne.se, 
b och svenskaakademien.se, b) ”Kvalitet ses som något i grunden positivt, även om 
erfarenheter ofta formuleras i termer av bra/dålig och vacker/ful” (Rönn 2001: 11). Det 
är inte heller likställbart med det värdeneutrala begreppet standard. Kvalitet styrks av 
värdeladdade kriterier som bland annat omfattas av avsikter och önskvärda egenskaper 
som till exempel handlar om att gynna brukare. (Rönn 2001: 11)

Vidare kan värde diskuteras. Värde kan likställas vid ett ideal och kan förstås utifrån 
olika preciseringar och tillstånd med ett tänkt eller faktiskt existerande. Strävan 
efter önskvärt tillstånd betyder att värde är positivt. (Hermerén 1980: 9:2-9:3) 
Värdebegreppet i bebyggelsesammanhang kan förstås utifrån att alla typer av värden 
spelar roll för människor i olika grad, mot bakgrund av att alla betraktar hur något ser 
ut, exempelvis en byggnad. Vidén (1994) baserar värdebegreppet på defi nitionen av 
kulturhistoriskt värde där upplevelsevärden (uttrycker det som är estetiskt-kulturellt-
känslomässigt berikande) och bruksvärden (uttrycker vad som kan betraktas som 
praktiskt nyttigt) ingår, vilka båda syftar på sådant som innebär positiva upplevelser 
för brukarna (Vidén 1994: 27). Således fi nns det ej att fi nna en entydig defi nition för 
begreppet värde, utan det verkar utanför sammanhanget av en universell och konstant 
betydelse. (Vidén 1994: 29 & Hermerén 1980: 9:3). 

Kvalitet är inget värdeneutralt fenomen. Det betyder att kvalitet inte är något som 
endast fi nns hos ting, utan avtecknas även i mötet mellan människa och ting för vad 
som skulle kunna vara en värdefull kvalitet. (Rönn 2001: 7) Det är tydligt att det är 
subjektiva uppfattningar som formger betydelsen för kvalitet och värde. Dock menar 
Hermerén (1994) att det inte är självklart att kvalitet och värde är av samma innebörd 
även om det å andra sidan är svårt att särskilja dem. Kvalitet kan i möjlig mån 
hänvisas till bestämda egenskaper eller kriterier, där kriterierna verkar som garanti för 
något värdefullt, därmed är det inte kvaliteterna som är värdefulla. 
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något som kan bidra till fysisk eller materiell komfort och bekvämlighet eller 
till ett trevligt och behagligt liv.
ett område eller en plats som ger komfort, bekvämligheter eller attraktiva 
miljöer för boende eller besökare, där bevarande av regionen och utveckling 
av trivseln agerar parallellt.



För begreppet värde menar Eriksson (1994) att detta bör hänvisa till något mer 
specifi kt såsom vad som är bra respektive dåligt. (Eriksson 1994) För uppsatsen har 
begreppet kvalitet valt att användas för att indikera attraktiva egenskaper.

1.5.2 Bostadsområde

Bostadsområde är en vanligt förekommande defi nition i uppsatsen, därför är det viktigt 
att redovisa dess innebörd i kontexten av uppsatsen. Som begreppet utläses handlar 
det om ett område där bostäder fi nns representerade i en majoritet där område innebär 
en konkret fysisk miljö som kan avgränsas (Vidén 1994: 31). 

I förhållande till Hallonbergen utgörs begreppet bostadsområde till kartans omfattning 
på nästa sida. Bostadsområdet domineras av bostäder och en småskalig boendeservice 
i form utav ett stadsdelscentrum och ett antal verksamheter i området och kommer 
att benämnas som byggd miljö. Vid användning av begreppet i uppsatsen avses det 
innefatta både utemiljön och i viss mån den inre bostadsmiljön.

1.5.3 Utemiljö

Vid referens till utemiljö avses den fysiska verkligheten där mark, vegetation, topografi , 
vägar, byggnaders yttre form och placering ingår (Vidén 1994: 31) Synonymt med 
utemiljö kommer yttre miljö och fysisk omgivning att användas.
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Figur 1. Hallonbergens omfattning och avgränsning med Rissneleden i norr, till och med Bergshöjden 
i väst, Ursviksvägen i öst och området runt Toppstugan i söder. De orangemarkerade huskropparna 
tillhör Hallonbergens fastighetsbestånd.

Bergshöjden

Rissneleden

Ursviksvägen

Lötsjön ↓

Ör  →Centrum
T-bana

Hallonbergsplan
Toppstugan

Ursvik ↑

Centrala Sundbyberg ↓

Koloniområde



2 Metod
I följande kapitel presenteras uppsatsens huvudmetod, tillvägagångssätt för insamlingen 
av empirisk data och analysmetoden samt källkritik.

2.1 Intervjumetod - fokusgrupper 

För uppsatsen är en kvalitativ metod vald för att på ett relevant och informativt 
sätt uppnå syftet i att studera boendeperspektivet genom fokusgruppintervjuer. Den 
kvalitativa metoden avser att omfatta den individuella nivån och inhämta nyanserade 
beskrivningar av gruppdeltagarnas upplevda vardag. Materialet från fokusgrupperna 
kommer att utgöra uppsatsens primärdata. 

Fokusgruppintervju är en samtalsvariant för att ta reda på det man är intresserad av 
som forskare, vilket i fallet för uppsatsen är ett antal Hallonbergsbors erfarenheter, 
värderingar och upplevelser av sitt bostadsområde. ”Den ursprungliga idén med 
fokusgrupper – fokuserade intervjuer – var att man visste att människor med en viss 
erfarenhet kunde intervjuas på ett förhållandevis ostrukturerat sätt om denna erfarenhet” 
(Bryman 2002: 325). Fokusgruppen är objekt för två olika metoder: gruppintervjun 
och fokuserad intervju. I en gruppintervju deltar fl era personer för att diskutera olika 
teman varav i en fokuserad intervju medverkar deltagare för att de gemensamt har 
tagit del av en specifi k situation som är intressant. Sammantaget ger fokusgrupp som 
metod forskaren kunskap om ett avgränsat område och hur diskussionen av detta 
konstrueras i gruppen och vilka betydelser som tillskrivs området av gruppdeltagarna. 
Samtalsdynamiken i fokusgrupper kan medverka till argumentation och ifrågasättande 
mellan individer angående särskiljande ståndpunkter. På så vis presenteras mer 
realistiska föreställningar då deltagarna kan refl ektera över sina svar. (Bryman 2002: 
324-339) Genom att använda fokusgrupp kan intervjun bli mer intressant än den 
vanligt förekommande sekvensen av fråga-svar-fråga-svar. Dessutom menar Bryman 
att det är en lämplig metod för att kunna kartlägga ett spektrum av åsikter gällande 
något specifi kt (Bryman 2002: 327):

”
För att initiera och driva samtalet i en fokusgrupp krävs det en gruppledare – moderator, 
denne styr samspelet i gruppen vilket kan göras strukturerat eller ostrukturerat. I en 
strukturerad fokusgrupp utgår man från på förhand bestämda frågor där moderatorn 
styr gruppen. I en ostrukturerad fokusgrupp sker diskussionen mellan deltagarna där 
moderatorn har en passiv roll. 
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En individ kan till exempel svara på ett visst sätt i en fokusgrupp, men då 

han eller hon hör vad de andra har att säga kan svaret modifi eras och utökas. 

Personen i fråga kan också hålla med om något som han eller hon inte skulle 

tänkt på utan att få höra de andras uppfattningar



Moderatorn introducerar teman att samtala kring i den mån det behövs, men således 
har denne ingen direkt styrande roll. (Bryman 2002: Wibeck 2000) I jämförelse med en 
individuell intervju lämnar moderatorn över en stor del av kontrollen till deltagarna. 
Genom att ge deltagarna utökad kontroll än i en vanlig intervju kan detta bidra till 
att deltagarna får större möjlighet att ge uttryck för det de tycker är intressant eller 
viktigt. (Bryman 2002: 324-339) Rollen som moderator utgörs av, i fallet för den här 
studien, uppsatsens författare. 

2.1.1 Tillvägagångssätt för studien

Valet av en ostrukturerad fokusgrupp i studien kräver en öppenhet från forskarens 
sida. Med anledning av detta gjordes ett tidigt ställningstagande i att inte använda 
attraktivitetsbegreppet i fokusgrupperna. Valet att utesluta begreppet grundar sig i att 
studien sökte fi nna om attraktivitetsbegreppet ur ett boendeperspektiv var detsamma 
såsom framställt i teorin. Det handlar även om risken med ett alltför defi nierat och 
snävt syfte för deltagarna att förhålla sig till, där moderatorn i hög grad styr. Genom 
att utesluta begreppet förhöll sig diskussion öppen och objektiv. Däremot användes 
begrepp som kvalitet och uppskattning i samtalen för att på så sätt se om det fi nns 
kopplingar till attraktivitetsbegreppet. Samtalen avslutades med en slutfråga om hur 
deltagarna tolkar och tillskriver begreppet kvalitet, vilket följdes upp med att tala 
om kvalitet i relation till det som hade diskuterats. På så vis blev samtalen öppna 
och kunde inrymma deltagarnas intressen och åsikter på ett naturligt sätt. Dessutom 
användes ett så kallat frågebatteri utifrån de olika temana om samtalen skulle bli 
haltande. 

I fokusgrupperna introducerades fem frågeområden för deltagarna att berätta och 
diskutera kring: det egna bostadshuset, gårdarna och bebyggelsen, rekreations- och 
grönområdena, centrum och det sociala livet. Frågeområdena är avsedda att omfatta 
hela Hallonbergen då avgräsningar inte är lämpliga för det som är tänkt att undersökas.
Under tiden för sessionerna med fokusgrupperna spelades samtalen in och har sedan 
transkriberats för att materialet ska återges korrekt och möjliggöra validering. Ett 
par citat ur materialet fi nns presenterat i kapitlet Analys och resultat. Med hjälp av 
transkriberingen har analysmetoden kunnat genomföras. Datorprogrammet Inqscribe 
har använts för transkribering (www.inqscribe.com).

2.1.2 Urval och deltagare

Totalt har fyra fokusgrupper genomförts där deltagarantalet har varierat mellan tre 
till fem personer per gång. Gällande antal fokusgrupper som är relevant för en studie 
kan fenomenet theoretical saturation vara vägledande, theoretical saturation innebär 
att man når en mättnad i det ämne som studeras genom att ny information inte 
längre tillförs. (Wibeck 2000: 48-49) Gruppdeltagarantalet är valt utifrån vad som 
skulle kunna vara hanterbart vid avlyssning och transkribering. Urvalet av deltagare 
är varierande, gemensamt är dock att alla är boende i Hallonbergen, där fl ertalet av 
deltagarna har växt upp i området eller bott där i fl era år. Genom olika lokala nätverk 
i Hallonbergen gavs möjlighet att komma i kontakt med boende i Hallonbergen som 
skulle vara villiga och vänliga att ställa upp som deltagare i studien. 
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Det faktum att deltagarna, i sina respektive grupper, sedan tidigare hade någon slags 
relation med varandra samt att diskussionen skedde på en plats där deltagarna var 
förtrogna med kan verka till samtalets fördel dock bör man som forskare vara medveten 
om eventuella nackdelar. Riskerna med att använda redan existerande grupper är att 
ämnen som ter sig självklara för gruppen inte belyses under diskussionen samt att 
deltagarna löper risk att falla in i roller som försiggår i den vardagliga interaktionen. 
(Wibeck 2000: 52-53) Åldersmässigt har deltagarna utgjort ett spann mellan 20-75 
år. Deltagarna har varit representativa för båda kön samt att en del har utgjort en 
förvärvsarbetande andel varvid några är arbetslösa, sjukskrivna eller pensionärer. Även 
etniskt har det funnits en bred representativt bland Hallonbergsborna. I fokusgrupperna 
som hölls karaktäriserades dessa av att innehålla olika grupper av Hallonbergsbor: 
föreningsaktiva, unga vuxna, hyresgästmedlemmar utifrån de grupper jag sökte 
upp dem i. Utanför det tillhör de såklart andra sociala grupper i samhället och i 
Hallonbergen. Ålders- och åsiktsmässigt skiljde sig grupperna åt och för uppsatsen är 
det därför intressant att redogöra för hur man ställde sig till de olika temana som var 
centrala under intervjuerna.

2.2 Analysmetod

Valet av att göra en innehållsanalys av den inhämtade fokusgruppdatan bygger på 
studiens syfte att fånga de boendes utsagor kring det egna bostadsområdet. Med hjälp 
av en analysmetod möjliggör denna för att tolka det insamlade materialet, det vill säga 
analysera (Hjerm & Lindgren (2010). Det valda tillvägagångssättet för analysprocessen 
följer enligt: Reduktion av data (kodning), Presentation av data (tematisering) och 
Slutsatser och verifi ering (summering) (Hjerm & Lindgren (2010: 87).

Analysen av fokusgruppdata handlar om att koda det insamlade materialet, i vilken 
man delar upp det i enheter och beståndsdelar (Hjerm & Lindgren 2010: Wibeck 2000). 
”Centralt i analysprocessen är att fi nna mönster, göra jämförelser och kontrastera 
olika data mot varandra” (Wibeck 2000: 97). Analysarbetet följer en systematisk 
och disciplinerad process som innebär att resultaten blir verifi erbara. (Wibeck 2000) 
Kvalitativ analys benämns som iterativ vilket innebär att materialet bearbetas 
fl era gånger för att nå stabila och underbyggda resultat. (Hjerm & Lindgren 2010) 
Slutsatserna som dras utifrån det insamlade materialet ska ha uttryckligt stöd vilket 
främst utgörs av repetitiva åsikter, idéer och känslor oavsett om deltagarnas utsagor 
är något diff erentierade. (Wibeck 2000) Nedan illustreras analysprocessen (Hjerm & 
Lindgren 2010: 91-96):

   I 
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Kodningen bringar ordning i materialet och reducerar det för att på 
så sätt skapa en utgångspunkt för analysen. Det som är väsentligt i 
materialet ska kunna knytas till frågeställningarna för att till en början 
forma tillfälliga koder som med största sannolikt kommer att förändras 
och justeras. Koderna förfi nas därefter i teman för att påvisa det 
väsentliga i materialet.



   II  

   III 

2.3 Verifi ering av analys och resultat

Kraven på reliabilitet och validitet, vanligt förekommande kriterier inom den kvantitativa 
forskningen är enligt Hjerm & Lindgren (2010) svåra att översätta och tillämpa i den 
kvalitativa forskningen. Reliabilitetskravet hänvisas till att handla om stabilitet i data 
och procedurer och validitetskravet behandlar att man mäter det man förutsatt sig 
för att mäta. Inom kvalitativ forskning, menar Hjerm & Lindgren (2010) att detta ej 
är tillämpbart på grund av att man inom denna inte genomför upprepade och säkra 
mätningar eller har standardiserade mätningsprocedurer såsom inom den kvantitativa 
forskningen. För att även kunna verifi era den kvalitativa forskningen behöver man 
frångå de begrepp som ligger till grund för att verifi era kvantitativ forskning. Hjerm 
& Lindgren 2010) Wibeck (2000) menar att trovärdighet kanske är ett mer lämpligt 
begrepp validitet (Wibeck 2000: 120). Hjerm & Lindgren (2010) adderar fl er alternativa 
bedömningskriterier: pålitlighet, tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet 
användas. Det fi nns olika strategier för att försäkra sig om att den kvalitativa analysen 
är kvalitetssäker. Utifrån de olika kriterierna kan forskaren bland annat ställa följande 
frågor (Hjerm & Lindgren 2010: 135):

• 
• 
•
• 
• 
•  

Det är upp till forskaren att avgöra trovärdigheten i det deltagarna yttrar. Nivåer 
av grupptryck och atmosfär i fokusgrupperna kan vägleda forskaren i att verifi era 
studiens kvalitet. (Wibeck 2000: 121) Kontinuerligt under studiens fortlöpande kan det 
vara avgörande att beakta ovan ställda frågor för att som forskare kunna verifi era sin 
undersökning.
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Tematisering kan ses ta vid när kodningen är stabil, även om kodning 
och tematisering kan vara parallella processer. Utifrån koderna skapas 
kategorier där relationen mellan dem fastställs där vissa av dem bildar 
naturliga grupper, andra inte. För processen plockas de mest betydelsefulla 
mönstrena och kopplingarna ut för att i ett vidare sammanhang poängtera 
förståelsen av det som undersöks.

Är analysen grundad i data?
Är slutsatserna logiska? Har man tagit hänsyn till alternativa tolkningar?
Är den tematiska strukturen lämplig?
Kan de eventuella justeringar av metoden som har gjorts längs vägen motiveras?
I vilken mån kan forskaren som subjekt ha påverkat resultaten?
Vilka strategier har använts för att öka trovärdigheten?

Summering sker utifrån det grundläggande arbetet med kodning och 
tematisering. Kategorierna formas mer exakt och tolkningar görs på 
en mer teoretisk nivå än tidigare som distanseras till den ursprungliga 
empirin.



2.4 Etiska aspekter

För humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning fi nns ett antal etikregler uppsatta 
(Etikprövning 2001: 32-35):

•

•
•

•

För varje fokusgrupp inleddes sessionen med en presentation av moderatorn och rollen 
som sådan, undersökningens syfte och mål, utgångspunkten för diskussionen som följde, 
att diskussionen är av fri karaktär för att uttrycka det man anser är viktigt utifrån 
de av moderatorn presenterade temana, hur uppsatsen i ett senare skede kommer att 
användas samt att deltagarna automatiskt ges anonymitet i form av fi ngerade namn. 
Deltagarna informerades även om att inspelningen av samtalet var till hjälp för att 
kunna återkalla deltagarnas utsagor och underlätta analysarbetet.

2.5 Litteraturstudier, observationer och kompletterande material

Uppsatsens sekundärdata består främst av litteraturstudier då uppsatsen även syftar 
till att studera begreppet attraktivitet i teorin. Detta sker tvärvetenskapligt för att visa 
på hur begreppet används i olika sammanhang förutom i relation, i studien inbegriper 
attraktivitetsbegreppet i ett landskapsmässigt och i ett socialt perspektiv samt i 
bostadsmiljö. Efterforskning har även gjorts kring synonyma begrepp till attraktivitet. 

Det har gjorts fl ertalet besök i Hallonbergen under uppsatsens fortgående vilket har 
bidragit till en god överblick av området. Detta har underlättat i rollen som moderator 
i fokusgrupperna för att kunna följa deltagarnas resonemang kring specifi ka platser i 
området. I fokusgrupperna har även en karta i A2-format varit ett verktyg för deltagarna 
att märka ut sitt bostadshus och som hjälp för att kunna förstärka sina uttalanden 
gentemot övriga deltagare genom att visa och indikera vissa platser på kartan.

2.5.1 Källkritik

Följande avsnitt behandlar trovärdigheten för uppsatsens teori och empiri. Gällande         
teorin visade det sig att attraktivitet är ett allmänt använt begrepp för en riktning (se 
kapitel 3). Få källor verkar ha gjort djupdykningar för att tolka begreppet, om än dock 
försök till defi nitioner och tolkningar. Av de källor som studerats går det att fi nna en 
samstämighet mellan dessa: att attraktivitet är ett laddat begrepp som styrs utifrån 
subjektiva uppfattningar. 
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Informationsprincipen. Forskaren ska informera berörda parter i studien om vilken 
uppgift de har i studien samt villkoren för deltagande.
Samtyckeskravet. Studiens deltagare har rätt att bestämma över sin medverkan. 
Konfi dentialitetskravet. Deltagarnas personliga uppgifter ska behandlas utifrån 
största möjliga konfi dentialitet.
Nyttjandekravet. Uppgifter om enskilda får inte användas eller utlånas på annat 
sätt än det för forskningsändamålet.



En undersökning av Johan Rådberg gällande nivå av attraktivitet och olika 
bebyggelsetopologiska faktorer och samband fi nns beskrivit längre fram i uppsatsen. 
Valet av att använda Rådbergs forskning grundar sig i att den verkar unik då liknande 
inte har gått att fi nna. Bidraget av Rådberg bör därför betraktas något kritiskt och 
onyanserat då forskningen inte är jämförbar med annat. Det bör tilläggas att Rådberg var 
en förespråkare för trädgårdsstaden och en stark kritiker mot funkisområden, däribland 
miljonprogrammet. På så sätt blir sammanhanget både intressant och problematiskt 
när Rådberg kritiserar samtidigt som han redovisar att bebyggelsen i förortsområden 
utgör ett av de minst populära och därmed minst attraktiva bostadsområdena. Trots 
att undersökningen enbart tar hänsyn till ”hårda” faktorer är den väsentlig att redovisa 
och att beakta i förhållande till det som deltagarna uttrycker.

För metoden fokusgrupp fanns det en viss svårighet att genomföra metoden i den 
kvantitet, antal fokusgrupper, som ursprungligen önskades. Försök gjordes till att fi nna 
fl er deltagare men utan vidare resultat. Därmed gjordes en avvägning i nyttan av att 
genomföra ytterligare fokusgrupper mot det befi ntliga resultatet. På grund av att 
studien kunde visa på en viss mättnad i resultat gjordes bedömningen att inte söka 
fl er grupper. Det var också en avvägning i termer av tid. Kritik kan även riktas mot 
det slumpmässiga deltagarurvalet i det att deltagarna inte representerar Hallonbergens 
totala befolkning i fråga om ålder, kön, yrkesarbetande, etnicitet, och så vidare. Det 
fi nns även en avsaknad i perspektiv från nyinfl yttade. Sammantaget, gällande studiens 
resultat, har bedömningen gjorts att det är ett tryggt resultat utifrån förutsättningarna 
och mot bakgrund av den använda analysmetoden (se nedan). 
 
En nackdel med att använda fokusgrupper är när deltagare endast uttrycker sådant 
som är socialt accepterat och undanhåller sådant som inte är socialt önskvärt. 
Artighet och rädsla kan även begränsa deltagare att uttrycka åsikter om särskilda 
ämnen, vilket kan ses som resultat i sig. (Wibeck 2000) Gruppdynamiken i de olika 
grupperna varierade med olika gott resultat. Vissa gruppdeltagare verkade göra sig 
helt beroende av andra deltagare, vilket kan handla om de roller som fi nns även 
utanför sammanhanget av fokusgruppen. En av fokusgrupperna kom att bli mer styrd 
än de andra, i rollen som moderator var det uppenbart att de var obekväma med 
formen och frågorna och samtalet fl öt inte mellan deltagarna såsom väntat. Trots att 
fokusgruppen inte föll in i den förväntade diskussion är det ändå intressant att redovisa 
de åsikter och ställningstagande som uttrycktes. Som forskare för den här studien 
fi nns kunskaper om de tema som presenterades i fokusgrupperna. Dock kom andra 
teman på tal under fokusgrupperna där kunskap saknades, särskilt kring segregations– 
och integrationsfrågor. Både förkunskaperna och avsaknaden av nyss nämnda kan ha 
påverkat analysen. Trots en medvetenhet kring försöken till ett objektivt förhållningsätt 
fi nns alltid en viss påverkansgrad för forskarens tolkning. För eventuell påverkan 
måste den selektiva process man som forskare bejakas i att samla in och analysera ett 
empiriskt material. 
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3 Attraktivitetsbegreppet och byggd miljö
Följande kapitel utgör uppsatsens teorietiska del, varav attraktivitetsbegreppets 
utgångspunkt fi nns beskrivit tidigare, i avsnitt 1.5.1. Kapitlet är indelet i fem avsnitt: 
Perspektiv på attraktivitetsbegreppets betydelse i den byggda miljön, Den övergripande 
stadsutvecklingen, Attraktivitet och områdesspecifi ka faktorer, Den sociala dimensionen 
i utemiljön samt Ett nödvändigt samspel.

3.1 Perspektiv på attraktivitetsbegreppet i den byggda miljön

Den fysiska miljön är väsentlig att betrakta med avseende på de samspelande faktorer 
som påverkar människors förutsättningar i vardagen och hur människor påverkar 
och upplever utformningen av den byggda miljön; hus, gator, grönområden och 
kommunikationsanläggningar. Genom att studera hur dessa vårdas ges en fi ngervisning 
om hur människorna som vistas där vårdas. (Regeringen 1998: 109) På så vis blir 
kopplingen mellan attraktivitet och attrahera uppenbar. ”Att vilja vara attraktiv 
innebär att andra ska attraheras, dras till mig eller min bygd och region” (Berg 2005: 
32). För att förstå vad attraktivitet innebär för exempelvis ett samhälle eller ett 
område handlar det om att förutom den fysiska miljöns värden beakta de värden som 
samhällsinvånarna uppfattar som viktiga. Värden kan te sig väldigt subtila, som kan 
förstås i sammanhanget av vilken relation människor har till en specifi k plats. (Berg 
2005: 32) Olwig (2005) betonar begreppets betydelse i relation till en plats eller ett 
område, det vill säga något platsspecifi kt och icke allmängiltigt. För ytterligare en 
dimension kring upplevelsen av attraktiva platser beskrivs följande (Müller 2005: 27):

”
  

En attraktion kan således tolkas som en process med avgörande beståndsdelar som 
namngivning, geografi sk avgränsning, upplyftande och så vidare. Trots en sådan 
utarbetad process slår inte alltid en attraktion väl ut. En attraktion verkar på individuellt 
plan så sätt att ”besökarnas sociala och kulturella förutsättningar påverkar vad som 
upplevs attraktivt” (Müller 2005: 27) Innebörden av attraktivitet utgörs av människors 
olika behov och preferenser där minnen samspelar och påverkar mentala upplevelser i 
försök att identifi era sig med andra människor och fysiska platser och uppleva känslan 
av samhörighet. Där målriktningen är att styra något för att bli attraktivt är det vitalt 
att påvisa vad som därmed avses och vilken innebörd attraktivitet har för den valda 
kontexten. (Berg 2005: 32)

Människan förnimmer många platser som attraktiva. Allting kan egentligen 

vara en attraktion även om det är det endast för ett fåtal personer. Det krävs 

en plats, människor som vill se platser eller det som fi nns där och en markör, 

en skylt eller en guidebok, som hjälper besökaren att förstå platsen och dess        

innehåll som sevärt. Med andra ord fi nns det nog inga platser som är attraktiva 

i sig. Snarare görs platser till attraktioner. 
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3.2 Den övergripande stadsutvecklingen

Ett sammanhang som inte genererat så stort fokus, enligt Andersson (1998), är eff ekterna 
av det svenska stadsbyggandet som skapade förorterna. Särskilt avses den geografi ska 
placeringen av bostadshusen samt vilken sorts bostäder som byggdes. Andersson (1998) 
menar att inga bostäder byggdes i attraktiva delar, det vill säga i centrala delar eller 
vid sjönära lägen. För markägare och byggare var det helt enkelt inte ekonomiskt 
lönsamt att exploatera sådana ytor. Det är just i dessa ytterområden, som bostäder 
står vakanta. (Andersson 1998: 78) Förorterna, såsom miljonprogramsområdena, är 
särskilt sårbara för en negativ bostadsutveckling. På grund av deras läge, en bit bort 
från en större tätort eller stadskärna, är dessa de första att märka av när det fi nns ett 
bostadsöverskott på marknaden. När så sker drabbar detta lokalt även skolor, handel 
och service, som i värsta fall måste läggas ner. 

Det fi nns dock fl era ytterstadsområden med mer gynnsamma förutsättningar, i regioner 
och kommuner där trycket på bostäder är relativt konstant. Flera regioner och kommuner 
har börjat uppmärksamma möjligheterna att bebygga miljonprogramsområdena 
för att komplettera dessa med hus- och lägenhetstyper samt lägenhetsstorlekar och 
upplåtelseformer för att generera en större variation. (Reppen & Vidén 2006: 26) Ännu 
kan resultaten av en sådan utveckling inte skönjas på bred front då det är få regioner 
och kommuner som tillämpat det i praktiken. Dock har både större och mindre grepp 
tagits runt om i Sveriges miljonprogramsområden, det har handlat om renovering av 
bebyggelse, sociala insatser, trygghetsarbete med mera. 

3.2.1 Den goda staden

En god utveckling i storstaden bör främja utsatta bostadsområdena. De utgör objekt 
för ökande, sociala klyftor, vilket motverkar den övergripande storstadsutvecklingen. I 
propositionen 1997/98: 165 fi nns ett specifi kt mål defi nierat för storstadspolitiken som 
avser den fysiska och sociala miljön i storstadsområden (Regeringen 1998: 106):

•  

Inom ramen för att uppnå målet föreslås en utveckling av ökat brukarinfl ytande. Utöver 
detta påtalas en förvaltning som värdesätter arkitektoniska kvaliteter och värden i 
bostadsområdena för att öka attraktiviteten. (Regeringen 1998: 106-107) Det måste 
vara uppenbart vilka resultat som önskas uppnå för att på så sätt förstärka potentiella 
fördelar och tillgångar i en stad. Resultaten är sammanfl ätade med kunskapen om 
hur livet i städerna fungerar (Jacobs 1961/2005). Ulla Berglund, landskapsarkitekt, 
och Ulla Jergeby, sociolog fokuserar i Stadsrum – människorum – att planera för livet 

mellan husen (1998) kring synen på utemiljön i staden utifrån ett boendeperspektiv. 
Författarna menar att människors vardagsliv har förändrats väsentligt. 

alla stadsdelar i storstäderna ska uppfattas som attraktiva och trygga av dess 
invånare och utgöra goda och hälsosamma livsmiljöer
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Lek, umgänge och olika former av kommers har idag fyllt andra off entliga arenor än 
den på gatan, vilket till stor del beror på bilens intåg i städerna och dess påverkan 
för stadens utveckling. Det empiriska materialet i Stadsrum – människorum – att 

planera för livet mellan husen (1998) utgår från vad människor gör utomhus och hur 
de använder utemiljön. Parallellt har Berglund & Jergeby försökt att identifi era vilka 
faktorer som är avgörande för en plats attraktivitet. För att undvika generaliseringar 
av invånare och tyliggöra olika vanor och behov har författarna delat in i grupperna 
pensionärer, barn, ungdomar och förvärvsarbetande vuxna.

Jane Jacobs (1961/2005), en stark kritiker till 60-talets bostadsområden, menar att en 
vital målsättning för en stad är att väva in bostadsområden med låg status i en mer 
omfattande helhet och därtill i mindre stadsmässiga enklaver. Jacobs (1961/2005) menar 
att det är bidragande för att motverka dessa bostadsområdenas generella geografi ska 
avskärmning. Ytterligare en dimension av att skapa livskraftiga bostadsområden är att 
tillföra områdena incitament för att boende ska vilja bo kvar. Jacobs (1961/2005) menar 
att off entliga utrymmen som är levande, välbevakade och frekvent använda, med god 
övervakning av barnen och som besöks av utomstående människor är goda egenskaper 
hos en frisk stad. Platser som är befolkade och stråk av mänsklig rörelse medverkar till 
trygghet och attraktionsförmåga. Förutom boende behöver andra verksamheter vara 
representerade för att skapa liv åt bostadsområdet, sådana värdefulla funktioner kan 
utgöras av arbetsplatser, kvällsaktiviteter och handel. (Jacobs 1961/2005: 423-426) 

3.2.2 Folkliv som faktor

I Sören Olssons rapport Stadens attraktivitet och det off entliga stadslivet (2000) 
riktar författaren sin uppmärksamhet mot faktorer och samband som gör en stad 
attraktiv. Olssons (2000) utgångspunkt är det off entliga livet som tar sig i uttryck på 
mötesplatser, därmed en underliggande faktor för stadens attraktivitet. Rapporten 
ingår i en seminarieserie från CERUM om staden och dess utveckling. Olsson är forskare 
och professor vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet och bidrar i 
rapporten med betraktelser ur ett ekonomiskt perspektiv. För stadsliv och attraktivitet, 
har historien visat hur fysiska tomrum har skapats som ett resultat av hur utvecklingen 
lämnat industritiden bakom sig och förfl yttats in i en ny tid. Utvecklingen är därmed 
betingad av att det skapas stimulerande stadsmiljöer med variation och upplevelser 
och att det därmed handlar om att skapa ett attraktivt stadsliv. Förutsättningen är 
att utvecklingen tangeras av att det fi nns en allmän, övergripande mänsklig önskan om 
att känna tillhörighet och identitet med en plats. (Olsson 2000) Attraktiva platser och 
gator växer fram utefter där det fi nns folkliv. ”En viktig del i stadens attraktivitet för 
dess befolkning och för dess besökare har alltså att göra med stadens off entliga liv och 
platserna för detta off entliga liv” (Olsson 2000: 25). 

För ett bostadsområde är gatan ett viktigt uttryck och beståndsdel för livskraftighet 
liksom ytorna för möten. Det betyder att kvaliteter och gynnsamma förutsättningar i 
staden måste vårdas och utvecklas för att påvisa anledningarna att vistas ute, vilket 
kan ses som en av stadsplaneringens viktigaste uppgifter. (Jacobs 1961/2005: 423) 
Regisserade stadsrum visar på hur rummen hänger samman och skapar ett nät att 
förhålla sig till. En sådan regi påverkar människor men är inte styrande för perceptionen 
av rum och vilken användning som avses. 
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Genom att betrakta modernismens rum menar Olsson (2000) att de har en svagare 
regi eller till och med saknar regi, i jämförelse med nyare stadsrum. Modernismen 
agerade utifrån en rationalitet som inbegrep att sociala värden och social organisering 
underminerades i den fysiska utformningen. Modernismens rum präglar förortsområdena 
och bidrar till en problematik som innebär en oklar tillhörighets- och identitetskänsla 
och en större osäkerhet kring trygghetsfaktorn enligt Olsson (2000). I förortsområdena 
handlar en god stadsutveckling om att skapa mer socialt defi nierade rum såsom 
lokala centra och mötesplatser för att uppnå ett aktivt folkliv - en av Olssons (2000) 
defi nierade förutsättningar för att öka attraktiviteten. Således handlar det om att 
gynna off entlighetens karaktär vilken präglas av att se och bli sedd av människor och 
interaktion dessa emellan. (Olsson 2000: 26)

3.3 Attraktivitet och områdesspecifi ka faktorer

Johan Rådberg, docent i stadsbyggnad på KTH, författar forskningsrapporten              
Attraktiva kvarterstyper - en undersökning av bebyggelse, befolkning och attraktivitet 

i Stockholm Söderort (2000), vilken bygger på BASIS-projektet (Bebyggelsetyper, 
Attraktivitet och Social sammansättning i Stockholm). Rapporten är en undersökning 
kring förhållandet mellan attraktivitet och ett antal faktorer; läge, bebyggelsetyp, 
upplåtelseform och tillkomstperiod, vilken utgår ifrån Söderorts områden. Slutrapporten 
beskriver hur vissa områden är attraktivare än andra och hur dessa skillnader kan förstås. 
Undersökningens förfarande bygger på ett klassifi ceringssystem av stadsbebyggelse, ett 
typomorfologiskt system för att urskilja specifi ka bebyggelsetyper. Projektet baserar 
sig även på Attraktivitetsindex, en särskild indikator med förgrening i statistik av folk- 
och bostadsräkningar. Ett högt index innebär därmed att värdet för attraktivitet är 
högt (Rådberg 2000)

3.3.1 Geografi skt läge

I sammanhanget av att studera Stockholms två övergripande geografi ska lägen; innerstad 
och ytterstad förhåller det sig att innerstaden genererar högst attraktivitetsindex. 
Hypotetiskt beror detta på att innerstaden utgör en central placering i länet, men 
även dess närhet till ett brett utbud av service, såsom kommunikationer, arbetsplatser, 
nöjesliv, kulturinstitutioner och så vidare. Ytterstaden, som kan ses bestå av fl ertalet 
ytterstäder, är mer komplex. I jämförelsen av ytterstäderna emellan kan skillnader i 
läge och attraktivitet åskådliggöras enligt följande faktorer: närhet till centrum, närhet 
till strand (fritids- och rekreationsområde), närhet till goda kommunikationer samt 
närhet till högklassig service (detaljhandelscentra).

I BASIS-undersökningen kunde tydliga samband inte identifi eras mellan faktorerna för 
läge och nivå av attraktivitet, det vill säga det geografi ska läget kan inte förklara nivån 
av attraktivitet. I en specialstudie, som genomfördes som en del av BASIS-projektet, 
studerades samtliga tunnelbanestationer längs en linje i Söderort vilken pekade på 
mycket varierande resultat i attraktivitetsindexet. Studien visade att attraktivitet 
inte är avhängigt lägesfaktorn närhet till centrum. Ytterligare en specialstudie i 
undersökningen konstaterade att attraktivitet inte är konsekvent i förhållande till 
närheten till köpcentrum. 
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Istället framstår sambandet av närhet till köpcentrum som en negativ faktor för 
attraktiviteten. Sammantaget sågs lägesfaktorerna enbart spela en svag roll för 
attraktivitetsindexet. (Rådberg 2000: 29-38)

3.3.2 Bebyggelsetyp

Det fi nns starka samband mellan bebyggelsetyp och attraktivitet, Rådbergs undersökning 
pekade på att vissa typer genererar högre värden än andra. Till bebyggelsetyper rankas 
villor och radhus högst, därefter innerstaden och blandad trädgårdsstad. Näst lägst på 
indexskalan hamnar låga lamellhus och höghus följt av loftgångshus som får det lägsta 
attraktivitetsindexet. De samband som påtalas kan beskrivas enligt följande:

• 

• 

• 

Utifrån undersökningen fann man att bebyggelsetyp som faktor har störst 
förklaringsvärde sett till attraktiviteten i olika områden. Bebyggelsetyp överskuggar 
faktorer som servicenivå och avstånd från centrum för vad hushåll upplever som 
attraktivt. Utöver hustyp spelar även kvarterstyp in för attraktivitetsindexet. Högst 
index får områden med enfamiljshus där kvarterstypen är av småskalig bebyggelse, 
jämfört med fl erfamiljshus där bebyggelsen är storskalig. (Rådberg 2000: 39-48) 

3.3.3 Upplåtelseform

Utifrån de två existerande marknaderna; hyresmarknaden och marknaden för bostads-
rätter och ägarbostäder är det sannolikt att mer resursstarka människor befi nner sig 
på marknaden för bostadsrätter och ägarbostäder. Det höga attraktivitetsvärdet som 
uppvisas i områden med bebyggelsetypen villa och radhus kan på så vis problematiseras 
till om detta beror på utformning eller upplåtelseform. I undersökningen identifi erades 
det att upplåtelseform och bebyggelsetyp följs åt, med andra ord att områden med 
majoriteten fl erfamiljshus domineras av formen för hyresrätt och enfamiljshus domineras 
av äganderätt och bostadsrätt. Undersökningen visar att det är bebyggelsetyp, i 
jämförelse med upplåtelseform, som främst främjar attraktiviteten. 

Attraktivitet och status är starkt förknippat med bebyggelsetyp. Attraktiva 
bebyggelsetyper kan generera att ett område utvecklas till högstatusområde och 
motsatt eff ekt vad gäller lågattraktiva bebyggelseområden.

Bostadsformen påverkar utvecklingen till att områden blir antingen attraktiva 

eller lågattraktiva. Enfamiljshusen ligger högst på skalan för högstatusområden 
och fl erfamiljshus längst ner på skalan för lågstatusområden, detta bidrar även 
till en segregerande eff ekt på marknaden där bebyggelsetypen verkar som den 
avgörande faktorn.

Den kvarterstyp området karaktäriseras av utgör också ett samband i 

attraktivitetsnivå. Äldre kvartersstad och blandad trädgårdsstad hör till de högst 
attraktiva bebyggelseformerna. 
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Vad gäller de mest attraktiva bebyggelsetyperna är attraktiviteten inte avhängig 
upplåtelseform, det vill säga att attraktivitetsindexet är konstant för både hyresrätt 
och bostadsrätt/äganderätt för dessa bebyggelsetyper. (Rådberg 2000: 49-58)

3.3.4 Tillkomstperiod

För undersökningen delades bebyggelsen in i fyra åldergrupper: före 1941, 1941-
1960, 1961-1975 och efter 1975. Den äldsta bebyggelsen, före 1941, fi ck det högsta 
attraktivitetsindexet varav den postmoderna bebyggelsen, efter 1975, fi ck något lägre. 
Lägst index fi ck bebyggelsen som uppfördes 1941-1960 samt bebyggelsen under 1961-
1975, i vilken miljonprogramsbeståndet ingår. Båda åldersgrupper har stora kvantiteter 
av lamellhus och friliggande hus, två bebyggelsetyper med lågt attraktivitetsindex. 
Typerna med högt attraktivitetsindex byggdes inte under dessa perioder. Den sista 
åldersgruppen, efter 1975, präglas av att några bebyggelsetyper (villor, radhus och 
blandad trädgårdsstad) försvinner medan andra tillkommer (postmoderna kvarter och 
urbana höghus). De nya har generellt ett högt attraktivitetsindex, vilket ofta ligger 
linjärt med nybyggda hus. (Rådberg 2000: 59-68)

3.4 Sociala värden

Utöver synen på utemiljöns fysiska värden och kvaliteter handlar uppsatsen även 
om de sociala värden och kvaliteter som påverkas av och utspelas i den byggda 
miljön. Elisabeth Lilja, docent och universitetslektor på Samhällsplanerarlinjen, 
Kulturgeografi ska institutionen på Stockholms Universitet, söker i sin rapport 
Segregationens motsägelsefullhet. Integrerad i en stadsdel – segregerad i staden (2002) 
lokalisera de sociala och mänskliga värden som ingår i förortens vardag. Rapporten tar 
sin utgångspunkt i ett omfattande forskningsprogram kring segregation och planering 
vid Stockholms universitet och ryms inom forskningen ”Staden som livsmiljö” som 
Byggforskningsrådet/Formas bedriver. Även Den ifrågasatta förorten: Identitet och 

tillhörighet i moderna förorter (1999) av samma författare poängterar hur människor 
upplever, värderar och fungerar i sin vardag i den byggda miljön. I sammanhanget av 
miljonprogrammet och det industriella byggandet menar Lilja (2002) att det uppkom 
en distinktion mellan etik och estetik; bostaden och den byggda miljön betraktades 
som ting utan särskild laddning och med den nya tekniken blev omgivningen mindre 
innehållsrik. Även brukaren blev mer osynlig. Beroenderelationen mellan människa och 
den materiella omgivningen är vital för upprätthållandet av varandet. Det som påpekas 
i resonemanget är människans allt svagare koppling till omgivningen, och för kontexten 
– förorten. Den byggda miljön och arkitekturen ska verka som meningsbärare i det att 
den möjliggör i att förmedla erfarenheter och värden till människor och på så sätt bidra 
till skapandet av identitet och mening. (Lilja 2002: 9-15)

3.4.1 Identitet

En viktig del av diskussionen av förorten kan idag hänvisas till problematiken kring 
bostadssegregation. 
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Särskilt för storstadsregionerna har det blivit uppenbart att skillnader i livsvillkor kan 
kopplas till åtskillnad i rumslig geografi sk mening. Tendensen för redan så kallade utsatta 
förorter har ökat vilket har lett till en mer rotad segregationsutveckling och stärkt den 
utomstående, negativa bilden av förortsmiljöerna. Miljonprogrammets förorter utgör 
här väl etablerade exempel där människan ofta framställs som off er för en skral miljö 
där utgångspunkten skönjs i det fysiskt verkliga. ”Segregationsproblematiken handlar 
ur ett individperspektiv om allt svagare relationer mellan de boende och deras miljö. 
Det kan karaktäriseras som brister i miljöns mänskliga kvaliteter” (Lilja 2002: 10). 
Inifrånperspektivet handlar om att många människor bor i dessa miljöer, vilka de 
betraktar som sin hembygd. Lilja (2002) påtalar att de människor som växt upp eller 
spenderat mycket tid har laddat bostadsområden med mening. Problematiken blir 
uppenbar i de moderna förorterna då dessa är objekt för att i viss mån inte generera 
tillräcklig mening och identitet. Upplevelsen av utanförskap är ett resultat av detta 
varpå identiteten kan förklaras enligt följande (Lilja 2002: 7):

”

Identitetsskapande platser kan te sig olika i upplevelsen av att känna sig hemma. 
Sammantaget för upplevelsen är att individen relaterar till omgivningen för att förstå 
sig själv och andra vilket sker i en meningsskapande process i den fysiska miljön. Lilja 
(2002) identifi erar tre dimensioner för en sådan process; värdedimension, rumsdimension 
och tidsdimension. Den förstnämnda handlar om en förståelse inför olika känslouttryck 
av miljön, där exempelvis värderingar av estetiken kan formuleras. Tidsdimensionen 
kan bidra till att beskriva omgivningen i förhållande till minnen, nutid och framtid. 
Den sistnämnda poängterar vad det är i den byggda miljön och varför något specifi kt 
är meningsskapande. (Lilja 2002: 1-8)

3.4.2 Användning och beteende

Den sociala betydelsen av off entliga rum är diversifi erad. I studien av Berglund & Jergeby 
(1998) påpekar förvärvsarbetande vuxna att de i liten utsträckning är bekväma med 
att nyttja den fysiska utemiljön till vardags för att spendera en stund eller möta någon 
i en social kontext. Det är framför allt miljöns karaktär som är bakgrund till detta. 
Dock identifi erar Berglund & Jergeby (1998) att beteendet hos vuxna i relation till 
utemiljön handlar om att de vill göra nytta mot bakgrund av att denna grupp upplever 
att det inte fi nns någon anledning att vistas i utemiljön än att njuta av en vacker miljö. 
Då prioriteras hellre sådant som rör hem- och familjerelaterade aktiviteter eller att åka 
iväg för aktivitet. Även Lilja (2002) påtalar prioriteringen av livet inom familjen som 
en möjlig orsak till varför många människor idag saknar relation till grannskapet. 

Identiteten byggs upp i ett samspel mellan bebyggelsen, verksamheten/händelser 

och människor på platsen. Dessa tre tillsammans skapar identiteten hos          

individen. 

Identiteten är ett slags mental karta, där nutid, framtid och historien binds  

samman. Identiteten skapas i kopplingen till vardagens händelser och hand-

lingar.
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Det kan även bero på ett mer avsiktligt val, i en ny etik, i att värna mer om den 
individuella friheten än gemensamma skyldigheter och rättigheter, dock inte ett problem 
som enbart kan tillskrivas förortsområdena. (Lilja 2002: 19) Det fi nns ytterligare ett 
antal aspekter som påverkar människan vilja och förmåga att använda utemiljön 
fysiskt och socialt; tidsfaktorn, tillgång till bil samt ängslan är i grova drag de mest 
framträdande. För utemiljöns del handlar det om faktorerna kring platsers form och 
innehåll som lockar människor att uppehålla sig i eller inte. 

Attraktiva platser präglas generellt av att de innehåller upplevelsevärden, varav            
estiska värden är en variant. Berglund & Jergeby (1998) påtalar tre faktorer för positiva 
platsupplevelser: 1) Människor värderar de upplevelser de erhåller från platsen högt 
2) Människor upplever att det fi nns en nytta med platsen som man kan ta del av 3) 
Människor upplever platsens sociala kvaliteter tillsammans med andra människor. Det 
sistnämnda refereras till att människor gärna vill befi nna sig där andra människor är. 
En attraktiv egenskap i utemiljön är om den är försedd med sittplatser som uppmanar 
människor att slå sig ner och pausa i rörelsen. Därmed skapas en social aktivitet och 
trygghet i att se, bli sedd och mötas, ”ett minimalt krav för människors välbefi nnande 
och känsla av trygghet” (Berglund & Jergeby 1998: 43). Objekt, såsom sittplatser, som 
gynnar en plats kommunikativa karaktär är i regel uteslutna från gator och stråk där 
människor rör sig på grund av att dessa fokuserar främst på aktiviteten av förfl yttning. 
(Berglund & Jergeby 1998: 41-43) Något som även Jacobs (1961/2005) och Olsson 
(2000) förespråkar.

3.4.3 Former för umgänge

Svaga band eller ”händelsekontakter” är något som kan betraktas som en allmän 
och önskvärd kontakt med andra. Även kortare uppehåll i utemiljön kan generera 
möten som eventuellt kan utvecklas till närmare kontakter. Sådana möten kan 
ske i utemiljön i möten med andra och när människor känner igen varandra. Det 
är möten som inte innebär förpliktelser i form av tid eller känslor utan de handlar 
om att ytligt lära känna varandra, delge varandra information och kunskap för att 
upplevelser av trygghet, tillhörighet och säkerhet ska uppstå. (Berglund & Jergeby 
1998: 56-58) Sociala strukturer, eller för den delen sociala nätverk, tar sin form utifrån 
att människor befi nner sig i lösligt sammansatta strukturer, förvärvsarbetslivet eller 
familjen omfattas ej. På grund av nätverkens varaktighet och kontinuitet går det att 
tala om sociala strukturer. Främst synliggörs detta i vad som kan hänvisas till formella 
sociala nätverk, dit föreningar är representerade med specifi ka regler och syften för 
deltagande. De informella nätverken utgör den andra varianten av sociala nätverk och 
är svårare att mäta än den förra. Betydelsen av sociala nätverk kan uttryckas enligt 
följande (Stigendal 1999: 118):

”
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Utvecklingen av sociala nätverk gynnas nog om man känner sig trygg i sitt 

bostadsområde. En brist på trygghetskänslan leder till att befolkningen stänger 

dörrarna och håller sig inne. Trygghetskänslan kan således sägas ge ett mått på 

förutsättningarna för utvecklingen av sociala nätverk.



Gällande identitet och boendemiljö menar Stigendal att bilden av oss själva knyts till 
hur vi ser på vår tillvaro (Stigendal 1999: 141): 

”
Det handlar om relationerna mellan människor som för sammanhanget är väsentligt. 
Därmed krävs det en distinktion mellan vi och dem för att skapa den egna identiteten, 
vilken förser oss med mening (Stigendal 1999: 141) Arkitekturen och den byggda miljön 
blir på så sätt avgörande för människors upplevelse av identitet. Den kan tillskrivas både 
etisk och existentiell betydelse avhängigt vilka värden som förmedlas av människor. 
(Lilja 2002: 9) 

3.5 Ett nödvändigt samspel 

Vad som karaktäriserar en god miljö är intressant att betrakta utifrån planeringsinriktningar. 
Lilja (1999) redogör två olika riktningar som dominerat arkitekturen; kulturalismen 
och funktionalismen. Den första påvisar miljöns betydelse för människans utveckling 
ska ske i harmoni med omgivningen, den andra lägger tyngdpunkt på proportioner 
och produkter mer än sådant som berör det sociala livet. Lilja (1999) menar att båda 
inriktningarna har varit objekt för att vara dåligt verklighetsförankrade, ingen av dem 
har heller agerat medvetet kring människan i miljön, istället har man fokuserat på 
”kroppen”. Resultatet har genererat att den fysiska utformningen har prioriterats till 
nackdel för betydelsen av människans samspel och handlingar kopplat till omgivningen, 
även dess roll som identitets- och meningsskapande för människan har förbisetts. Lilja 
(1999) menar att det har saknats ett helhetsperspektiv på individen i planeringen som 
därmed handlar om hur denne kan tillgodogöra sig miljön. En god miljö är en sådan 
miljö som människor kan ta i besittning. Att det är promenadvänligt är en viktig aspekt 
för människans upplevelse av miljön, under en promenad får människan möjlighet att 
nyttja miljön, vilket sker när man rör sig i och mellan rum (Lilja 1999: 16-17)

Som påvisat blir den fysiska miljöns kvaliteter och brister först synliggjorda när 
människor upplever, refererar till och använder sig av en plats. För förorten har det 
sociala livet i den byggda miljön kommit att präglas av en uppdelning i var människor 
i olika kategorier befi nner sig i miljön. ”De äldre lever för sig, ungdomarna har sina 
mötesplatser, barnen är på dagis, fritids eller i skolan” (Lilja 2002: 21). Detta innebär 
också att människors utsagor om deras erfarenheter och upplevelser av den byggda 
miljöns platser kan skilja sig åt. (Lilja 2002) 

Identiteters sociala karaktär visar sig i ett beroende av kollektiva uttrycksmedel. 

Vi uttrycker våra identiteter genom kulturdiskurser, vilka är inte bara mina 

eller dina, utan våra gemensamma, vi som lever i samma kultur. Genom sin 

placering i en kulturdiskurs knyts identiteten till värderingar om t ex gott och 

ont, vackert och fult, möjligt och omöjligt.
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Även Berglund & Jergeby (1998) refl ekterar kring detta och menar samtidigt att en 
byggd miljö som planeras utifrån behov och förutsättningar som präglar barn och 
gamla verkar gynnande för alla (Berglund & Jergeby 1998: 44):

”
3.5.1 Olika människor - olika användning

För planeringen av miljonprogramområdenas utemiljö utgick man ifrån att styra 
miljöerna för att påvisa vilken funktion som avsågs för olika ytor, bland annat blev 
gårdarna ytor för lekplatser anpassade för mindre barn. Idag gör sig förändrad 
åldersfördelning i fl era områden påmind och varför gårdsmiljöerna exempelvis kan 
behöva ses över för att även skapa lekmöjligheter för äldre barn och sittplatser och 
avskilda ytor för umgänge och rekreation. (Reppen & Vidén 2006: 66-67) Förutom 
gårdsmiljön används den övriga utemiljön, enligt Berglund & Jergeby (1998), av 
samtliga kategorier människor främst för nyttopromenader – promenader i syfte att 
uträtta något ärende, vilket gör den till den vanligaste aktiviteten utomhus utöver 
fordonstrafi k. I uppdelningen mellan hemmavarande och förvärvsarbetande vuxna 
kan man urskilja att hemmavarande i högre grad nyttjar nyttopromenader än den 
sistnämnda gruppen samtidigt som förvärvsarbetande i högre utsträckning utför 
motions- och nöjespromenader. För hemmavarande sågs promenader utgöra en viktig 
och social betydelse. (Berglund & Jergeby 1998: 37-38)

Den förvärvsarbetande kategorin av människor tillämpar sig utemiljön genom ett mer 
praktiskt sätt, då det främst handlar om en miljö för förfl yttning till och från arbetet. 
I undersökningen av Berglund & Jergeby (1998) såg man att bostadsgårdarna enbart 
utnyttjades av vuxna i liten utsträckning för specifi ka aktiviteter. Den vanligaste 
aktiviteten av vuxna på gården är passage till eller från bostaden eller betraktar 
gården från lägenheten. Det kan tolkas som att vuxna har en relativt passiv inställning 
till gården. Dock betyder inte den är betydelselös utifrån ett kommunikativt, socialt 
perspektiv; det är en plats där man möts, hälsar och samtalar när man väl passerar. 
(Berglund & Jergeby 1998: 40-41) Kategorin äldre människor tillbringar mycket tid 
i bostaden med omkringliggande platser. Begränsad rörlighet samt minskad tillgång 
till bil är anledningar till varför gruppen äldre spenderar mer tid i det egna området. 
Det sociala värdet av uppmärksamheten mot och från andra människor är defi nierat 
som en kvalitet i att vistas i utemiljön. För gruppen pensionärer är det tydligt att de 
förhåller sig mer aktivt till den miljö de befi nner sig i och till människorna som fi nns 
där än vad den yrkesarbetande gruppen gör. (Berglund & Jergeby 1998: 44-46) 

För gruppen ungdomar menar Berglund & Jergeby (1998) att det fi nns tre olika 
kategorier; de hemorienterade, de föreningsorienterade och de kamratorienterade. 
Utemiljön spelar en särskilt viktig roll för den sistnämnda gruppen i deras fritid. 
Utemiljön nyttjas för att mötas, att bli sedd, gömma sig undan kontroll och för att 
utmana för att nämna några syften. 

Om man ser på människor i ålderskategorier intar gamla och barn en särställning 

i förhållande till utemiljön. Mer än de yrkesarbetande tillbringar de sin vardag 

i de stadsdelar där de bor. De rör sig i mindre cirklar och blir på så sätt mer 

beroende av kvaliteter och brister i närmiljön.
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Ett tydligt mönster som framgår i hur utemiljön relaterar till ungdomar är att det fi nns 
en brist på platser för att mötas för en informell samvaro, särskilt bland ungdomar 
mellan 13 till 16 år. ”De förväntas delta i någon form av organiserad verksamhet där 
man får tillgång till idrottsanläggningar eller andra halvoff entliga rum. Ett allmänt 
ställningstagande i vår kultur är att oorganiserad vistelse utomhus anses vara ”dålig” 
för ungdomar.” Ett sådant resonemang kan diskuteras vidare, men omfattas inte 
ytterligare här. (Berglund & Jergeby 1998: 50)

3.5.2 Begränsningar och möjligheter

Som tidigare nämnt fi nns det framträdande orsaker som hindrar människor att använda 
sin närmiljö; tidsbegränsning, ängsla, rädsla för våld och begränsad rörelsefrihet hör 
till de vanligaste orsakerna. Gällande tidsbegränsning handlar det om att människor 
behöver prioritera sin tid, varpå utevistelse inte hamnar som förstaprioritet, främst 
med hänvisning till den yrkesarbetande kategorin människor. Denna grupp har visat sig 
inte ha mer tid än för utförandet av nödvändiga sysslor vilket minimerar utevistelsen 
till att handla om att ta sig mellan olika mål som inbegriper vardagen. Den andra 
anledningen; ängsla och rädsla präglar en stor grupp människor och kan handla om en 
otrygghet både inför den fysiska miljön och inför andra människor. ”En konsekvens av 
detta blir att många tar sig mellan olika platser så rationellt som möjligt och uppfattar 
den off entliga miljön i staden i första hand som ett medel för transporter” (Berglund 
& Jergeby 1998: 51). Även klotter och förstörelse kan bidra till känslan av otrygghet. 
Ängsla och rädsla i utemiljön är även förknippat med att miljön inte upplevs tillgänglig 
i att kunna röra sig fritt och obehindrat. Möjligheten att övervaka de publika rummen 
från det egna hemmet och känslan av att någon annan ser en, menar Newman (1973), 
har eff ekt för att miljön ska kännas säker för att undanröja eventuell irrationell rädsla 
och ångest. Boende som upplever miljön som trygg har lättare för att mer frekvent 
använda den och på så sätt själva bidra till en mer övergripande känsla av trygghet, 
även för andra. (Newman 1973: 102-110)

För gator, stråk och vägar som är befolkade och där det fi nns en konstant rörelse 
infi nner sig en större trygghetsupplevelse för vilket bostadsområde som helst. För 
områden där bilar bara har en begränsad access, utan ett inre gatunät av trafi k, 
har utformningen på så sätt medverkat till att göra bostadsområden utsatta. Genom 
att särskilda områden, vägar eller gång- och cykelvägar uppfattas som trygga 
kommer tillhörande områden att gynnas av detta. Områden som identifi eras som 
mest trygga är bland annat kraftigt trafi kerade publika gator, huvudleder där både 
trafi k och gångtrafi k fi nns representerat och kommersiella platser under öppettider. 
(Newman 1973: 102-110) Sett till barnperspektivet är den motorburna trafi ken en 
väsentlig orsak till begränsningar i utemiljön för gruppen. Barn har generellt strikta 
förhållningssätt i hur de kan och får röra sig ute, utevistelsen sker i anslutning 
till hemmet eller på områden för skolan och fritids. Bilen bidrar på så vis till en 
större begränsning än den redan föreskrivna. (Berglund & Jergeby 1998: 50-53) 
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4 Miljonprogramsområdet Hallonbergen
För att generera läsaren en djupare förståelse för sammanhanget av studieobjektet 
inleds följande kapitel med en tillbakablick på vad miljonprogrammet innebar och 
vad det har kommit att innebära. Därefter presenteras Hallonbergen mer utförligt 
tillsammans med det insamlade empiriska materialet.

4.1 Miljonprogrammet

Avsnittet avser att redogöra hur bostadsområdena initialt och generellt har präglats 
både i utformning och i media, men även sett i relation till tidigare bostadsplanering.

4.1.1 Besluten och händelserna bakom bostadsprogrammet

Innan epoken för miljonprogrammet sågs alarmerande prognoser för den redan 
existerande bostadsbristen och den presumerade befolkningsökningen. Insikten om 
behovet att rusta Sverige med ytterligare bostäder i takt med den ökande urbaniseringen 
blev påtaglig. (Andersson 1997: 181-203) Avgörande orsaker till det läge man stod inför 
hade bland annat att göra med den redande pågående urbaniseringen tillsammans 
med 1960-talets kraftiga svängningar i demografi  som var avhängigt 30-talets låga 
födelsetal och 40-talets babyboom. Tillsammans med den invandrade arbetskraften blev 
antalet debuterande individer på bostadsmarknaden stort och en högljudd efterfrågan 
på bostäder bröt ut (Eriksson 1996). Många av människorna som därmed kom att 
fl ytta hade inte möjligheten att göra egna bostadsval utan hamnade automatiskt i de 
nybyggda områdena (Brattberg 1996). 

För Stockholms del fanns det vid slutet av 50-talet en begränsad marktillgång samtidigt 
som bostadsbristen var ett faktum. Det bidrog till att man 1959 beslutade om Lex 
Bollmora som strategi för Stockholms utbyggnad. Lagen innebar att kommunala 
fastighetsbolag nu hade möjlighet att bygga utanför den egna gränsen. Detta möjliggjorde 
för en stor bostadsexpansion bland annat utanför Stockholm stad, vilket genererade 
fl era av dagens förorter. (Andersson 1997: 181-203) Höjd Bostadsstandard,  SOU 
(Statens Off entliga Utredningar) 1965:32, blev slutbetänkandet av vilken den tillsatta 
bostadsbyggnadsutredningen 1959 sökte att identifi era lösningar till bostadsproblemet. 
Denna tillsammans med en ny byggnadsstadga med nationella regler för byggande 
lade grunden för att riksdagen 1965 drev igenom förslaget som skulle innebära att 
en miljon nya bostäder skulle byggas under en tio års period – miljonprogrammet. 
(Länsstyrelsen 2004) Beslutet avsåg att helt undanröja bostadsbristen, vilket man 
också lyckades med samtidigt som bostadsstandarden förbättrades (Andersson 1997: 
181-203 & Länsstyrelsen 2004) Sveriges samlade bostadsbebyggelse omfattas idag av 25 
% miljonprogramsbebyggelse, varav bostadsbeståndet utgörs av en tredjedel småhus, 
en tredjedel låga fl erbostadshus och en tredjedel storskaliga hus.  (Länsstyrelsen 2004 
& Lindvall 1996).
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4.1.2 Konceptet

Storskaligt samordnad planering samt det industriella och rationella byggandet var 
måsten under miljonprogrammet för att lyckas (Länsstyrelsen 2004). Därför var det 
som kom att byggas under epoken till stor del produktionsanpassat och standardiserat, 
vilket resulterade i att stadsbyggandet under 60-talet skulle komma att präglas av en 
ökad storskalighet. (Andersson 1997: 181-203) För miljonprogrammet kom man att 
även addera nya material, nya byggkomponenter och nya metoder för produktionen 
för det industriella byggandet, vilket också har bidragit till en varierande kvalitet. 
Stora delar av miljonprogrammets storskaliga bebyggelse kom att styras av en snabb 
produktion till ett lågt pris. 

Miljonprogrammet uppvisar också bebyggelse som karaktäriseras av det bästa inom 
svensk byggnadstradition vilken sökte att balansera kraven på rationalisering med 
en bebyggelse av human skala och en bättre anpassning till platsen, kanske bäst syns 
detta i senare delen av miljonprogrammets utbyggnad. (Lindvall 1996) Planeringen 
kom under byggande att förändras och idéer lades till och togs bort vilket gör att 
dess områden skiljer sig från varandra med avsikt på tiden för uppförandet (Lindvall 
1996 & Länsstyrelsen 2004) En majoritet av det som byggdes under det tidiga skedet 
baserades på bostadsforskning som rörde boendes behov, vilket i sig kom att generera 
mycket positivt. De framtida brukarna av bostäderna var trots detta ändå sällan eller 
aldrig representerade i det praktiska som rörde bostadsprojekten. Orsaken var bland 
annat att de framtida brukarna var svåra att fi nna; ”på väg att fl ytta in till stan, men 
ännu inte där” (Eriksson 1996: 39). Konceptet tangerades även av att man avsåg att ge 
människorna mer frihet med de nya bostadsområdena. Konsekvenserna av detta kan 
ses i att tidigare sociala mönster blev vagare för att det nu ålåg en större frivillighet i 
olika relationer; mellan grannar och mellan off entligheten. (Lilja 2002: 19) 

4.1.3 Den urbana designen

För att komma åt med byggkranarna som behövdes för att producera bostäderna 
jämnades marken framför som gav upphov till stora, plana ytor framför husen. (Lindvall 
1996 & Lilja 2002: 18) Inspirerade av Le Corbusiers tankar om avskaff andet av gatan 
(Lilja 2002: 18) planerade man, utöver husen, även för bilen och den trafi kseparering 
man avsåg skulle bidra till trygga och säkra miljöer för de boende. Trafi ksepareringen 
kom även att bidra till att en stor del mark togs i användning och lämnade ytor 
obrukbara. (Lindvall 1996 & Lilja 2002) I Le Corbusiers idéer fanns inte utrymme 
för betydelsen av torg och gator som mötesplatser och gemensamhetsskapandet (Lilja 
2002: 18). Både småhus och fl erfamiljshus i miljonprogramsområdena karaktäriseras 
generellt av bland annat ordning, få hustyper, enhetliga planmönster, korta avstånd till 
kommunikation och service, relativt begränsad grönyta (Länsstyrelsen 2004) 

4.1.4 Tidigare bostadsplanering

Miljonprogramsförorten är inte någon unik, urban typ, utan den tillhör paradigmet av 
grannskapsplanering, vilken sträckte sig från 1940-talet till 70-talet (Klasander 2005). 
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Grannskapsplaneringsidealet avsåg att utveckla boendegemenskap för att stödja         
socialt och kulturellt liv och infl uerade stadsbyggandet under 50-talet (Lindvall 1996) 
Förorterna som uppfördes under det sena 60- och 70-talet delar vissa inslag som även 
var dominerande under 50-talets grannskapsplanering; zonering av funktioner och höga 
hus kring centrum. (Länsstyrelsen 2004) Skillnaderna mellan de två tar sig i uttryck i 
hur det senare idealet vände sig mot gleshet och uppluckring av bebyggelsen. Istället 
kom fokus att hamna på en mer koncentrerad bebyggelse med raka gator tillsammans 
med ambitionen att vårda ytterstadens grönska och avskildhet. (Länsstyrelsen 2004)

4.1.5 Media och genrebilder

”Med miljonprogrammet associeras ofta en negativ utveckling med hårt slitna områden, 
segregation och utsatthet. Så kan verkligheten vara men detta är långt ifrån hela 
bilden. Inom miljonprogrammet ryms många attraktiva stadsdelar och är idag lummiga 
villaområden.” (Isaksson 1996: 19) I sfären av perspektiv på miljonprogrammet fi nns 
det interna och externa genrebilder, de interna förmedlas av de boende och de externa 
förmedlas av journalister, politiker, arkitekter och av medborgare som inte bor där. 
I sådana betraktelser förhåller sig inga beskrivningar av miljonprogrammet eller 
miljonprogrammet i sig själv neutralt, det väcker känslor och associationer hos fl ertalet 
människor. (Arnstberg 1996)

Generellt råder ett fördömande perspektiv när man talar om miljonprogrammets förorter 
(Arnstberg 1996). Flera områden kategoriseras med epitet som förort, storskaligt, grå 
betongelement, torftig miljö. Resultatet har projicerat en allmänt negativ bild av 
beståndet. För att man ska kunna föra en seriös diskussion om miljonprogrammets 
kvaliteter och brister måste detta baseras på en korrekt och nyanserad bild av varför 
och vad som de facto byggdes. (Viden 1996 & Lindvall 1996) Det måste även fi nnas ett 
medvetande kring att den som bedömer har en förhandsinställning som förmedlar en 
subjektiv värdering. Fult eller vackert beror på tidigare, personligare upplevelser och 
på inlärd smak som dessutom präglas av tiden. (Vidén 1996)

4.2 Hallonbergen

Miljonprogrammet Hallonbergen är uppsatsens fallstudieobjekt och detta avsnitt 
beskriver områdets tillkomst, utformning, boende och framtid för att generera 
läsaren en förförståelse av det studerade bostadsområdet. Den empiriska datan av 
fokusgruppsamtalen kommer att avsluta kapitlet.

4.2.1 En del av miljonprogrammet

Norr om Lötsjön och söder om Enköpingsvägen på tunnelbanans blå linje mot Akalla 
ligger miljonprogramsområdet Hallonbergen, uppfört under det sena 60-talet och     
färdigställt tidigt 70-tal. Bergigt, grönt och obebyggt och med vildvuxna hallon, så 
såg dåtidens Hallonbergen ut innan det exploaterades som en del i miljonprogrammets 
utbyggnad. 

31



1966 förvärvade Sundbybergs kommun området Hallonbergen av Kronan och Åke 
Östin la fram ett stadsplaneförslag med många fria ytor i markplan och underjordisk 
parkering. (museet.se) Vid köpet av Hallonbergen var kommunen redan trångbebodd 
med en folktäthet per hektar dubbelt så hög som för Stockholm. 

En ny urban verklighet
Exploateringen av Hallonbergen stod inför utmaningar; dragningen av den öst-västliga 
högspänningsledningen genom området kom att bestämma formen för bostadskvarterens 
läge samtidigt som den stora bostadsbristen krävde ett högt exploateringstal och 
rationella byggmetoder. Marken för det nya bostadsområdet bearbetades så att varje 
storkvarter kom att stå på rensprängd, plan yta och arkitekturen fi ck ett homogent 
uttryck. Sju bostadskvarter förlades runt toppen på det befi ntliga kalhygget med 
stickgator från Rissneleden via vilka man når garagen. Centrumbyggnaden med 
tunnelbana placerades i Hallonbergens östra del med Hallonbergsplan med parkering 
och busstorg i direkt anslutning. För Hallonbergen tog man fasta på den dåtida 
bostadskommitténs utlåtande om de nya områdena; trafi kseparering, uppvärmda 
trottoarer, sopsug, plantering av buskage och utjämnade markytor. Områdets topografi  
bidrog till skapandet av olika nivåer mellan gångtrafi kanter och fordonstrafi k, vilket 
har inneburit att Hallonbergens centrala delar är bilfria. (Söderlind 1995) Framgången 
med Hallonbergen kan uttryckas enligt följande (forvaltaren.se):

”

Kritiken som kom att riktas mot Hallonbergen, som för så många andra 
miljonprogramsområden, lät sig inte väntas långt efter uppförandet utan poängterade 
de uppenbara bristerna i utformningen. Bland annat ansåg man att de hissanordningar, 
trappor och långa gångvägar som fanns mellan storkvarteren och som förband bostäderna 
med Hallonbergens centrum skapade orimliga distanser för Hallonbergsborna. I media 
kritiserades utemiljön som rätlinjig, storskalig och enformig tillsammans med allt för 
få närvarande historiska anknytningar och identitetsskapande element. (Söderlind 
1995) Det går även att tala om området som geografi skt avskärmad på grund av dess 
upphöjda placering och den kringgående vägstrukturen.

4.2.2 Å hur gick det sen?

Som en anknytning till områdets ursprungliga funktion är de sju kvarteren uppkallade 
efter egenskapsord som kan refereras till friluftsliv; Stigfi nnaren, Terränglöparen, 
Kompassen och Vandraren är några. 

När Hallonbergen invigdes 1973 var det ett område som väckte stort intresse 

från omvärlden. Statsminister Olof Palme ägnade en hel dag åt invigningen 

och deklarerade i sitt tal att Hallonbergen var ”Den bästa bostadsmiljön i hela 

Sverige”. Under de första åren kom delegationer från hela Europa kom för 

att beskåda framtidssamhället. En tysk professor som tidigt besökte stadsdelen 

konstaterade att man visserligen kommit långt i Västtyskland, men allra längst 

hade man kommit i Hallonbergen!

32



1984 startade ett förnyelsearbete som avlägsnade högspänningsledningen genom området, 
gav gårdarna nya planteringar och förändrade kvarteret Kompassens bostadshus med 
nya exteriörer, påbyggda sadeltak, färgsättning av fasader och nya balkonger. Bortsett 
från nämnda ändringar är det enda som bryter av upplevelsen av enhetlighet den 
låga kyrklokalen, även den uppförd enligt ritning av Åke Östin. Kyrkan är omgiven 
av höghusmiljö och blir på så sätt avvikande mot den övriga siluetten. (Söderlind 
1995) Områdets bebyggelse består till största del av friliggande lamellhus med varierat 
våningstal. Hallonbergens bostäder utgörs enbart av lägenheter där upplåtelseformen 
är hyresrätt, varav samtliga förvaltas av ett kommunalt fastighetsbolag. I mitten av 
områdets kuperade terräng ligger en höjd, vilken i folkmun refereras till Toppstugan, 
en mötesplats i parkmiljö för Hallonbergsborna. (Söderlind 1995) Bergshöjden, väster 
om det sammanhängande bostadsområdet, tillhör Hallonbergen, men skiljs åt av 
Rissneleden. I och runt Hallonbergen fi nns både planerad och oplanerad växtlighet. 
Området runt Toppstugan är bevarad enligt de naturliga förutsättningarna med 
skogsliknande miljö, vilket även gäller för skogsbältet som omfamnar stora delar av 
Hallonbergen.

I Hallonbergen bor man i hyresrätt, samtliga 1891 lägenheter ägs av Sundbybergs 
kommunala bostadsbolag (sundbyberg.se, e). Lägenheterna fördelas på en befolkning 
på cirka 53oo personer, siff ra från 2011 (sundbyberg.se, f). 2010 hade 70 % av de 
boende utländsk bakgrund (födda utomlands eller vars föräldrar är födda utomlands). 
Samma år befann sig  65% av Hallonbergens invånare i ålderspannet 20-64 å. (tmr.
sll.se) Föreningslivet som fi nns i Hallonbergen är viktigt och medverkar till att 
Hallonbergsborna har möjlighet att aktivera sig och möta andra boende. Några av 
dessa är Hyresgästföreningen, Verdandi (en partipolitiskt obunden förening) och 
Hallonbergens IF. Hallonbergens centrum utgörs av ett stadsdelcentrum med butiker, 
service, bibliotek, vårdcentral och Kulturcentrum (mötesplats för barn och ungdom). 
Utöver butikerna i centrum fi nns det bland annat ett antal aff ärsverksamheter och ett 
hotell i området. Hallonbergens gatuliv, aff ärsliv och gårdsliv i relation till upplevelser 
av öppet och off entligt beskrivs följande av Söderlind (1995):

•  
• 
• 

Externt uppfattas Hallonbergen vara ett mindre attraktivt bostadsområde. Området 
präglas av en liknande problematik som fl ertalet andra miljonprogramsområden; 
brottslighet, otillfredsställande estetik, otrygghet, avsaknad i kommersiellt utbud och       
socioekonomiskt svaga hushåll.

gatulivets fordonstrafi k är indragen i de underjordiska garagen 
aff ärslivet är förlagt till det slutna centrumhuset
gårdarna som är gemensamma och bilbefriade ger uttryck åt storskalighet men 
inte åt en individuell känsla av närmiljö
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4.2.3 Mot nya mål

Hallonbergen är en stadsdel som numera är objekt för förändrings- och 
utvecklingsarbete. För Sundbybergs stad är den övergripande ambitionen att satsa på 
kompletteringsbebyggelse, investeringar i infrastrukturen och översyn av grönstrukturen. 
Staden valde att ställa ut arbetet som ingick i så kallad fördjupad översiktsplan för 
allmänhetens beskådan och utformade en utställning kring detta, vilket skedde 2005. 
Året innan utställningen hade samråd genomförts som innehöll ett par olika aktiviteter 
som ämnade fånga upp information och synpunkter från boende i Hallonbergen kring 
arbetet. De yttranden som inkom tog man ställning till, kommenterade och prioriterade 
för att några av dessa sedan kom att påverka den fördjupade översiktsplanen som 
off entliggjordes (sundbyberg.se, c). Sundbybergs stad uttrycker följande utveckling 
kopplat till attraktivitet (sundbyberg.se, a):

”

För att exemplifi era vad som här avses beskrivs nedan ett utdrag ur översiktsplan/
fördjupad detaljplan för vad som ska göras (sundbyberg.se, b):

•  
•
•
• 

•  

Framtidens Hallonbergen enligt Sundbybergs stadsbyggnadskontor och det kommunala 
bostadsbolaget kommer att präglas av utveckling och stadsförnyelse. I det pågående 
detaljplanearbetet för Hallonbergen undersöker staden möjligheterna att komplettera 
den existerande bebyggelsen med andra bebyggelsetyper, bland annat radhus föreslås. 
Arbetet handlar även om att studera möjligheterna för alternativa kopplingspunkter 
mellan Hallonbergen och det intilliggande området Ör med ambitionen om att skapa 
en länk av stadsmässighet mellan dessa två. I maj 2011 fattas troligen beslut om 
det programförslag som tagits fram för stadsutvecklingen. Utöver planarbetet har 
det kommunala bostadsbolaget arbetet fram en övergripande handlingsplan för 
modernisering och utveckling och att stärka Hallonbergens image och identitet.

Variationen leder till mer levande och attraktiva stadsdelar. Det ökar tryggheten 

och ger ett bättre underlag för den lokala servicen. 

Kommunikationerna är utmärkta med tunnelbana och tvärbanan genom Rissne 

på sikt. Genom en förutseende tidig planering som en fördjupad översiktsplan 

innebär kan vi möta intresset från byggbolagen att bygga här och samtidigt höja 

attraktiviteten i områdena.
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stärka centrums funktion och goda kommunikationsläge
varsam kompletteringsbebyggelse med hänsyn till redan existerande värden
variation i bebyggelse och funktioner för en mer levande stadsdel
variation i upplåtelseformer och boendeformer med ambitionen att bryta 
stadsdelens ensidighet
god tillgänglighet både vad gäller utomhusmiljön som inomhusmiljö



Figur 2. Området består av stora kvarter med 
samma estetiska uttryck

Figur 3. Höghusprofi l sedd från Rissneleden

Figur 4. Våningstalen i Hallonbergen skiftar från 
4 till 10

Figur 5. Vy från området vid Toppstugan

Figur 6. Kvarteret Kompassen är det enda 
kvarteret som genomgått renovering

Figur 7. Rissneleden omgärdar Hallonbergen 
norrut

Figur 8. Gångtunnel som förbinder centrum till 
resten av området

Figur 9. Grönska och nivåskillnader är 
återkommande element i miljön
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Figur 10. Pia Jourlivs är en mindre kommersiell 
verksamhet i Hallonbergen

Figur 11. Området har fl era promendstråk

Figur 12. Centralt placerad fotbollsplan med 
läktare

Figur 13. Passage i nivåskillnad mellan 
kvartersgård och Rissneleden i bakgrunden

Figur 14. Kyrkan fi nns placerad vid 
Hallonbergsplan

Figur 15. Centrum med Hallonbergsplan framför, 
till största del parkeringsyta och busstorg

Figur 16. Vy från andra våningen av fyra i 
centrum. Scenen utgör tillfällig sittplats

Figur 17. I östra delen av Hallonbergsplan fi nns 
en mötesyta med bänkar och en fontän
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4.3 Hallonbergsborna betraktar sitt bostadsområde 

Det empiriska material som presenteras här baseras på de fokusgruppsamtal som förts 
med ett antal boende i Hallonbergen. Samtalen baseras på temana boendet, utemiljön, 
utformningen av området, centrum och det sociala livet. För varje introducerat tema 
i fokusgrupperna ombads deltagarna att först berätta om det för att sedan påtala 
vad det är de uppskattar kring det. Materialet blev omfattande vilket kan bero på 
metodens fria form att låta deltagarna yttra det som faller dem in. Därför har det för 
den här delen lagts till ytterligare teman; trygghet och centrum. Intervjudeltagarna 
har endast nämnts vid kön och ålder. För att redovisa deltagarnas åsikter, resonemang 
och kommentarer har detta exemplifi erats med enstaka citat för att styrka de referat 
som görs parallellt i texten.

Utifrån analysmetoden har steget kodning kunnat genomföras, steg 1. Genom kodning 
reducerades det empiriska materialet till det som presenteras i hela avsnittet 4.3. 
Underrubrikerna till temana - koderna, kan ses vid vad analysmetoden benämner som 
kategorier, således steg 2 tematisering.

4.3.1 Boendet 

Kring boendet kom deltagarna att främst diskutera lägenheterna, bostadshusen, 
bostadskön och den olagliga andrahandsuthyrningen. 

Lägenheterna och bostadshusen
Fokusgruppsamtalen visar att nästan samtliga gruppdeltagare i studien uppskattar sina 
lägenheter. De beskrivs i positiva ordalag, återkommande beskrivningar är; ”stora”, 
”luftiga” och ”välplanerade”. En kvinnlig deltagare (65 år) påpekar att de bekanta som 
fl yttat ifrån Hallonbergen menar att det är främst lägenheterna de saknar. 
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Figur 18. Gröna Hallonbergen



Ensamstående deltagare påtalar möjligheten att hyra ut ett rum till en tillfällig 
inneboende utifrån aspekten att lägenheterna är väl tilltagna i storlek. Ett par deltagare 
gjorde detta för att dryga ut hushållskassan men även för sällskapets skull. Främst 
hyrde man ut till studenter. Deltagarna uppskattar att lägenheterna ger upphov till att 
disponera ytorna såsom man önskar, det som för vissa fungerar som uthyrningsrum är 
för andra bibliotek, förvaringsrum etc.

Balkongerna framstår som viktiga då fl era av deltagarna berättar att de spenderar 
mycket tid där, särskilt de deltagarna med utsikt mot grönområdena. Lägenheterna är 
genomgående vilket innebär att de boende även har utsikt mot gårdarna. Den utsikten 
besväras inte med lika många positiva formuleringar från deltagarna. En man (62 
år) beskriver utsikten mot gården som ”känslan av betongghetto”. Han beskriver att 
intrycket består av hyreshus och asfalt och att platsen mellan husen upplevs trång med 
begränsad frihet att röra sig. Deltagarna poängterar inte bebyggelsen eller utseendet av 
dem mer nämnvärt. En kvinna (58 år) nämner att höghusprofi len man ser när man kör 
på E18 är trist då ett av husen skjuter iväg i skala på grund av souterrängplaceringen. 
Innanför upplever de boende inte alls samma sak, man tycker att det ser både trevligt 
ut och har en behaglig skala.

Två deltagare ur två olika grupper nämner trapphusen och interiören som 
otillfredsställande, den ene beskriver trapphuset som en ”bunker” och den andra ger 
den epitet som ”färglöst” och ”tråkigt”. I en utav grupperna framställs bostadshusen 
som praktiska i det att det fi nns hiss, vilken man kan ta ner till garaget för att nå bilen. 
De bilburna deltagarna uppskattar varmluftsgaragen då bilarna slipper stå ute och de 
slipper sysslor som att skotta ut bilen och skrapa rutor. 

Bostadskön och den olovliga andrahandsuthyrningen
En av deltagarna (Kvinna 58 år) berättar att en släkting till henne har stått över två år 
i bostadskö för en lägenhet i Hallonbergen utan resultat varpå hon uttrycker: ”Vem vill 
bo i Hallonbergen? Alla tycker det e så hemskt att bo i Hallonbergen, det e konstigt att 
det ska va en sån rusch till dom här lägenheterna helt plötsligt”. Liknande situationer 
uttrycker även andra deltagare. Flera påpekar den olovliga andrahandsuthyrningen 
som ett växande problem för den vanliga bostadskön. De menar att den olovliga 
andrahandsuthyrningen även bidrar till en stor omfl yttning där det inte går att hålla 
reda på vem som bor var och skapa gemenskap och relationer till dessa. ”Nu vet man 
knappt vem som bor i husen” (Kvinna 65 år). En man (62 år) menar att problemet även 
har att göra med att det byggs för lite. 

4.3.2 Utemiljön och det geografi ska läget

Utemiljön rymmer ett fl ertal avseenden, för studien kom detta att inbegripa grönytor 
och mötesplatser, gårdar, dess funktion och användning, skötsel och förvaltning av 
miljön samt begränsningar för nyttjande.

Grönytor och mötesplatser i utemiljön 
Det som förenar samtliga grupper är deras beskrivningar av utemiljön, som beskrivs 
med positiva utsagor. På frågan vad de uppskattar nämns förekomsten av att området 
är berikat med mycket växtlighet. 
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Särskilt uppskattat är strövområdet som löper från bostadsområdets södra del ner 
till Lötsjön. Utemiljön kring Toppstugan omnämns, den yngre gruppen menar att 
de brukar grilla där under sommaren medan andra går dit och tar med sig fi ka eller 
kopplar av. Deltagarna i en grupp påpekar att utemiljön tilltalar dem, främst under 
sommaren då allt är grönt och de känner sig fria att röra sig. Den yngsta gruppen 
menar att Hallonbergen fungerar bra för alla typer av sammanhang. Det fi nns platser 
att gå till om man vill ha avskildhet, exempelvis Toppstugan, och centrum fungerar 
bra om man vill träff a vänner och umgås. Förutom naturliga mötesplatser såsom 
centrum, skola, föreningar och så vidare fi nns det mer informella platser för att mötas. 
Den yngre deltagargruppen berättar att de under vintertid gärna uppehåller sig i 
garagen för att det skyddar mot vädret. På somrarna träff as de på skolgården och ute 
vid busshållplatsen vid centrum. 

När gruppen diskuterar vilka platser de inte använder riktas samtalet in på sådana 
platser dit de inte har någon koppling, sådana platser är där ens vänner inte bor menar 
dem. Mindre viktigt är platsens utformning och vilka funktioner som fi nns där. ”Det 
e folket som gör allting” (Man 25 år). För gruppen handlar det om att vara där andra 
är, platsen är på så vis mindre väsentlig. Flera av de äldre deltagarna anser att det 
inte fi nns så mycket att ta sig för i Hallonbergens utemiljö. De fl esta beskriver sitt 
vardagliga rörelsemönster i området relativt rutinmässigt; till och från jobbet, till 
centrum och tunnelbanan eller promenader ner mot Lötsjöområdet. En kvinna (41 år) 
tycker att Hallonbergen borde vara mer stadsmässigt: ”Alltså vi bor inte på landet, vi 
bor i huvudstaden. Jag tänkte så här; var bor vi? Inte på landet! Det skulle vara lite 
fi nare faktiskt”. Även avsaknaden av sittplatser runt om i Hallonbergen påpekas.

Gårdarna: funktion och användning
I samtal om gårdarna diskuterades användningen av dem. Endast en av samtliga 
deltagare svarade explicit att hon brukar sitta ute på gården, men uttryckte samtidigt 
att hon önskade att det fanns fl er bänkar med bord. I en annan grupp sa de att man 
mest tittar på gården medans man gick förbi. En kvinna (58 år) sa att hon hellre 
väljer att gå till området kring Toppstugan för att sätta sig och fi ka än att sätta sig 
på gården. En annan kvinna (65 år) refl ekterar över gårdens användning när denna 
hade små barn, då nyttjades gården varje dag och på kvällarna var det en mötesplats 
för grannarna. Numera använder hon inte gården mer än för att passera. Dessutom ger 
bebyggelsens utformning möjlighet till överblick över gården.

De boende uppskattar att gårdarna är bilfria, vilket de nämner som fördelaktigt vid 
barns lek utomhus. Några deltagare tar upp att det saknas användningsytor för ett 
bredare spann av barn och ungdomar än de redskap som fi nns där idag och är anpassade 
för mindre barn. Även den yngsta fokusgruppen sa att de inte längre använder gårdarna, 
men att de gjorde det när de var små, det var en träff punkt. ”När vi var små fanns 
inget bättre än gårdarna” (Man 23 år). Det gruppen uppskattar var att alla man kände 
”hängde” ute på gårdarna, det fanns alltid någon där. Överlag uttrycker deltagarna att 
de främst uppskattar hur det ser ut på gårdarna, majoriteten anser att det ser fi nt och 
trevligt ut. 
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Skötsel och förvaltning
I en utav grupperna kom deltagarna att samtala om utemiljöns förutsättningar för 
Hallonbergens boendesammansättning: ”Alltså yttre miljön, det verkade inte anpassad 
till det här alltså, familjerna” Man (51 år). Man anser att det är för många barn 
för vad både gårdarna och övriga lekplatsytor är anpassade för. Samme man menar 
att många barn saknar aktiviteter efter skolan och därför tenderar de att uppehålla 
sig på gårdarna, nära hemmet. Trånga utrymmen mellan bostadshusen där många 
barn befi nner sig bidrar även till att gårdarna upplevs som stökiga på grund av det 
högljudda livet som förs, enligt utsagor från ett antal deltagare. 

Ett par deltagare menar att grovsopor i området är ett återkommande problem. Det blev 
påtagligt och synbart när grovsoprummen stängdes på grund av att ett antal boende 
inte hanterade sopor på ett korrekt sätt. Resultatet av de stängda grovsoprummen blev 
att sopor lämnades lite varstans och skapade sopberg i utemiljön. Enligt en deltagare 
verkar man ha kommit någorlunda tillrätta med problemet men fortfarande, menar 
han, att det ligger sopor slängda utomhus. Deltagaren påstår att vissa boende struntar 
i det och förlitar sig på att områdets förvaltare tar hand om det. Några menar att det 
ger ett tråkigt och fult intryck av området.

I samtalet om förvaltningen av området upplever ett par deltagare att det lovas 
för mycket, som sedan inte utförs så som sagt. En deltagare säger uttryckligen;      
”området är inte dumt i sig”, men att underhållet hade kunnat förbättras för en större 
boendenöjdhet. I två av grupperna ansåg man att kvalitet bland annat handlade om 
att ”laga saker som går sönder” snabbt. Deltagarna uttrycker i stort sett ändå en positiv 
inställning till utemiljön i hur det ser ut. En kvlinnig deltagare (50 år) uttrycker: ”Det 
fi nns fi na lekredskap och att det e fi nt klippta buskar och lite blommor”. Främst tycker 
deltagarna är gårdarna är tilltalande för ögat. Det är den miljön som de ser dagligen 
och då är det viktigt att det ser trevligt och välkomnande ut. 

Fysiska begränsningar i utemiljön
Om platser som deltagarna undviker påpekar några, ur olika grupper, att de upplever 
de grönstråk som löper runt bostadsbebyggelsen som ödsliga, särskilt under kvälls- 
och nattid. Ett bättre alternativ är gångvägarna som löper centralt genom bostads-
området. Deltagarna menar att det inte fi nns någon anledning att gå runt om, mer än 
för promenader för att njuta av naturen under dagtid.

På grund av att majoriteten av Hallonbergens bostadshus har högtliggande placeringer 
gör sig nivåskillnaderna påtagliga i vissa samtal. I gruppen med högst medelålder 
anmärker deltagarna på att kuperingen är jobbig för äldre, handikappade och de 
med barnvagn eller när man har gjort större matinköp. Terränghissen som fi nns är 
ofta trasig. Annorlunda uttryckt beskriver följande deltagare (Man 62 år) områdets 
särpräglade placering: ”Jag tycker det e skönt det här med lite nivåskillnader, dessutom 
så dör ljudet ju ut bra, dels har du skogen, bergen, höjderna som fångar upp ljudet. 
Är det fl ackt så ekar det mellan husen mycket”. Terrängskillnaderna är inget som 
bekommer den yngre gruppen, de menar att de inte refl ekterar över det för att de är så 
vana att det bara är så. Självklarheten uttrycks av en av deltagarna (Man 23 år): ”Det 
som fi nns det fi nns, man e glad för det”.

40



Att navigera sig rationellt genom området är naturligt för boende i Hallonbergen, men 
för en utomstående kan det te sig mer svårorienterat. Nivåskillnaderna bidrar initialt 
till att det är svårt att överblicka. Dessutom skapar trafi ksepareringen svaga punkter 
för gående och cyklister i området. Resultatet är de befi ntliga gångtunnlarna som 
förhindrar genomsikt.

Om Hallonbergens geografi ska läge
Ett par deltagare uttrycker att det är skönt att Hallonbergen ligger en bit bort från 
Stockholm city. De menar att de uppskattar att komma hem till lugnet som omger 
bostadsområdet. Samtidigt så är avståndet in till Stockholm city något som är positivt 
då det är ett relativt kort avstånd, 15 minuter med tunnelbanan. Deltagarna nämner 
att de uppskattar Hallonbergens läge. Även närheten till Sundbybergs och Solnas 
stadskärnor uppskattas.

Något som förstärker upplevelsen att Hallonbergen “ligger bra till” är att majoriteten 
av deltagarna är eniga om de goda kommunikationerna som fi nns i Hallonbergen. 
Förutom tunnelbanan fi nns det ett fl ertal busslinjer. 

4.3.3 Hallonbergen centrum

Hallonbergen centrum utgjorde ett väl avhandlat ämne i varje grupp där i princip alla 
deltagare bidrar till samtalet. För varje grupp påtalas det “nya” centrat i förhållande 
till det gamla. I samtalen berörs både centrumbyggnaden, torget och parkeringen som 
fi nns i anslutning till centrat.

Centrums förvandling
Runt 2004 renoverades centrum, vilket enligt deltagarna ledde till att det blev fi nare 
men tråkigare. I dagens centrum saknar man främst ett större kommersiellt utbud 
och fl er sittplatser. Deltagarna berättar att tidigare fanns det både post, bank och två 
matbutiker. Det fanns även ett litet kondis tidigare som verkade som träff punkt för 
Hallonbergsborna. Även den yngre gruppen minns det gamla centrum som bättre. Det 
är tydligt att centrum är en väl etablerad mötesplats för ungdomar och unga vuxna. 
Samstämmigt för alla grupper så uttrycker deltagarna att upplevelsen av centrum är 
”tråkig” och ”trist”. Idag fi nns visserligen en hel del medborgarservice kvar, men det 
kommersiella utbudet är inget som lockar deltagarna. De åker hellre till Kista eller 
Solna och shoppar. 

Centrum som träff punkt
Biblioteket och Kulturcentrum riktar sig mot ungdomar och uppskattas av deltagarna. 
En kvinnlig deltagare (41 år) menar att centrum idag främst verkar som tillhåll för 
många ungdomar som inte har någonstans att vara eller någonting att göra. Dock 
tror hon inte att det är biblioteket och Kulturcentrum som lockar ungdomarna i lika 
hög grad som mindre barn. Hon anser att det måste fi nnas bättre verksamheter för 
ungdomar. Den yngre deltagargruppen bekräftar att det är en bra mötesplats. Där 
fi nns alltid någon att träff a menar de. Flera deltagare beskriver att det är begränsat 
med sittplatser i dagens centrum och att vissa av dessa har tagits i besittning av bland 
annat en grupp med äldre män som gjort detta till sin återkommande träff punkt. 
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Ett par deltagare nämner även avsaknaden av en kvällsöppen restaurang eller pub. En 
deltagare menar att en sådan verksamhet hade kunnat bidra till att skapa mer liv och 
trevligt umgänge i centrum under dygnets senare timmar.

4.3.4 Tryggheten

Upplevelsen av den egna tryggheten ter sig något delad. De deltagare som kände sig 
trygga i Hallonbergen kunde å andra sidan föreställa sig att det fanns en utbredd 
otrygghet, särskilt bland områdets äldre befolkning. Till trygghetsdiskussionen 
nämns även Tryggve (trygghetsväktare för boende, författarens anm.). Ett inslag som 
deltagarna tror gör skillnad i området för ökad trygghet. Även om studiens deltagare 
överlag känner sig trygga i området, beskrevs sådana situationer som de gärna undviker. 

Anledningar för otrygghet
Tre av fyra kvinnor i en grupp känner sig trygga i att röra sig i området på kvällen, 
men de vittnar om att vissa stråk är sådana man undviker på grund av dålig belysning 
och att det fi nns lämpligare vägar att välja. Detta är även en bild som andra grupper 
förmedlar, många upplever att de känner sig trygga i Hallonbergen. En kvinnlig 
deltagare (58 år) säger att trots att det inte rör sig så många i området under kvällstid 
är det inte är anledning nog för henne att känna sig otrygg. En annan nämner att 
hon rör sig obehindrat i garage och tvättstuga. Trots att fl ertalet kvinnor upplever en 
allmän trygghet fi nns det de som inte gör det. En kvinnlig deltagare (60 år) säger att 
hon är hemma allt mer på kvällarna för att hon inte känner sig trygg. Hon berättar att 
de tillfällen hon kommer hem sent är hon rädd, väl i hissen tittar hon efter så att någon 
inte står och gömmer sig för att sedan skynda mot dörren, stänga och låsa. 

Gällande belysning anser en kvinna (75 år) att det saknas tillfredsställande sådan 
längs vissa gångstråk och på gårdarna. I samma gruppsamtal samtalet nämns även de 
partier som är mörka men som en kvinnlig deltagare (62 år) tvingas välja för att ta 
sig hem från bussen. Samma kvinna nämner att hon inte är lika rädd för att gå från 
tunnelbanan, det vill säga uppgången vid centrum. Hon tycker att det är konstigt att 
hon känner så på grund av att det är en längre sträcka för henne att gå från centrum 
än från den busshållplats hon annars hoppar av vid och som är närmare hem. Vidare 
nämner ett par deltagare att de gärna undviker garagen på kvällarna och nätterna. 
Deltagarna berättar att de hör om saker som händer i Hallonbergen, men menar 
att det antagligen händer överallt. Samtliga vittnar om att det har blivit lugnare i 
området. Tidigare fanns det ungdomsgäng som utmärkte sig i området, men att de inte 
ställde till några större bekymmer. Den yngre fokusgruppen har uppmärksammat en 
utveckling där utomstående personer kommer och förstör i området.

4.3.5 Det sociala livet, identitet och tillhörighet

Det sociala livet ter sig även det ganska mångfacetterat. Deltagarna beskriver utifrån 
sina olika livssituationer hur umgänget har sett ut och hur det ser ut idag. 
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Social och historisk förankring
I en av grupperna har samtliga deltagare växt upp i närliggande områden till 
Hallonbergen för att sedan fl ytta till området i takt med dess färdigställande tidigt 70-
tal. Om atmosfären i området: ”Jag menar, det var ju ett helt annat liv här när området 
var nytt” (Kvinna 65 år). De refl ekterar över att barnen jämnt var ute och lekte. Idag 
menar de att området nästan är lite dött och upplevs som ett pensionärsområde. 
Detta kan förklaras i skillnader av att deltagarnas egna barn nu är vuxna. Flera av 
deltagarna som bott länge i området har bytt lägenhet både en, två och tre gånger. 
Anledningarna för samtliga har haft att göra med att familjesammansättningen under 
årens lopp har förändrats.

Deltagarna i en av grupperna tillhör samma intresseförening vilket de menar bidrar till 
en naturlig gemenskap med övriga medlemmar. Utöver det sociala liv som sker genom 
föreningen beskriver de att de har lite kontakt med grannar i andra portar i det att 
man stannar upp och hälsar och förhör sig om varandra. En kvinna (65 år) nämner 
att det inte fi nns så många bekanta kvar längre i Hallonbergen. En annan kvinnlig 
deltagare (61 år) vittnar om att allt fl er av hennes grannar har lämnat området och 
att det numera bara fi nns ett par familjer kvar som hon har vänskapsband till. Utöver 
dessa känner hon ingen. En manlig deltagare säger att han inte känner någon i sitt 
trapphus och har inte gjort så på 15 år. Orsaken, menar han, är att när man inte 
har några barn skapas inte heller några naturliga relationer med andra grannar och 
föräldrar: ”Så länge man e ensamstående så lär man inte känna heller för man har inga 
barn som springer och börjar leka med nån … Jag vet faktiskt inte vem som bor mitt 
emot mig”. En annan deltagare bekräftar mannens påstående och menar att det inte 
är så konstigt med tanke på att många fl yttar in och ut ur området. Ett par deltagare 
nämner att de som fl yttar till Hallonbergen på andrahandskontrakt har lite anknytning 
till området. En viktig aspekt att uppleva att man är trygg är att känna sina grannar 
menade en deltagare (Man 62 år).

Flera av de äldre deltagarna påpekar att de knappt vet vem som bor i husen i 
området. Några menar att det har att göra med att en stor omfl yttning i området som 
skett. Vissa av deltagarna menar att det till största del handlar om den relativt nya 
befolkningssammansättning som kan ses i Hallonbergen. Samma deltagare menar att en 
del boende i området inte kan kommunicera det svenska språket vilket bidrar till att de 
upplever att de inte kan prata med varandra. Flera av deltagarna, i samtliga grupper, 
påpekar den stora kategorin av boende med utländsk bakgrund i Hallonbergen. 

Segregation – Integration
Oundvikligen kom samtliga grupper att mer eller mindre tala om segregation. I en 
av fokusgrupperna samtalar de om rädslan för att bli ett segregerat område, ett 
Rinkeby som en av deltagarna uttryckte det. En annan replikerar att Hallonbergen   
redan befi nner sig där. Flera deltagare ser en problematisk utveckling framför sig, 
liknande den Rinkeby befi nner sig i. I en grupp talade en kvinnlig deltagare (41 år) om 
segregationen enligt: ”Jag har fl yttat in hära året -00 och det var nästan 70 % svenskar 
som bodde här och 30 % var invandrare men det var, just nu det har blivit tvärtom. 
Det har påverkat mycket under elva årena faktiskt. Svenskarna fl yttar varenda månad 
vi ser, fl yttbilarna e här och det kommer invandrarefamiljer.” 
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Vidare talar hon om konsekvenserna av en sådan utveckling: ”Det är inget fel på det 
men de e jag ser att det inte e rätt, ska vara 50/50 iallafall. Det är största problemet 
här i området så vi själva blir trötta så vi ibland känner jag mig att jag bor inte i 
Sverige. Jag bor i Turkiet, jag bor i Iran, jag bor i Irak, jag bor i Eritrea. Det e inget 
fel på den alls men våra barn bor i Sverige och dom måste lära sig svenska samhälle, 
svenskspråk, svensk kultur och så vidare.”  En kvinna (43 år) beskriver hur hon upplever 
ett utanförskap i förhållande till att gruppen diskuterar boendesammansättningen i 
Hallonbergen. Hon menar att koncentrationen av personer med utländsk bakgrund 
bidrar till en sådan känsla. En av deltagarna (Man 62 år) menar att det mångkulturella 
samhället är viktigt men att det måste fi nnas en mer öppen dialog kring segregationen. 
Flera deltagare nämner uppskattande den mångkulturella befolkningssammansättningen 
som fi nns i Hallonbergen.

Identitet och tillhörighet
I samtal om identitet och tillhörighet Hallonbergen så upplever ett par deltagare att 
Hallonbergen är en del av Sundbyberg. En av deltagarna (Kvinna 58 år) uttrycker 
att Hallonbergen är som ett kvarter i Sundbyberg, vilket bidrar till en sammanhållen 
känsla och en ”Sundbybergsanda” menar hon. En annan deltagare (Kvinna 65 år) 
omnämner Hallonbergen i meningen ”De e ens eget ställe om man säger”. De känner 
även att det fi nns en trygghet i det faktum att man känner igen många i Hallonbergen. 
Samtliga deltagare i gruppen har bott i området väldigt länge, ”det måste betyda nåt, 
20, 30, 40 år” (Kvinna 58 år). En annan deltagare (Kvinna 65 år) replikerar: ”Här lär 
man väl bli till man blir jordgubbe”. Resonemanget kring vad det är som gör att man 
bor kvar utvecklas inte längre än så. 

I den yngsta gruppen där fyra av fem deltagare bor kvar i föräldrahemmet talar de 
om en önskan att bo kvar i Hallonbergen när de väl fl yttar hemifrån. Främst handlar 
ett sådant val, menar deltagarna, om att man vill bo kvar för att vännerna fi nns i 
Hallonbergen. Gruppen menar att Hallonbergens främsta kvalitet är det utbredda 
kontaktnätet med vänner och bekanta som de har haft sedan uppväxten och som 
fortfarande består, detta har bidragit till ett rikt socialt liv i området. Flera av gruppens 
deltagare önskar att deras barn får samma uppväxt som dem själva i Hallonbergen, 
”dock med en sämre svenska” (Man 25 år).
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5 Analys och resultat
Följande kapitel diskuterar det empiriska materialet mot bakgrund av uppsatsens syfte 
samt i förhållande till det teoretiska ramverket och med hjälp av analysmetoden. I 
föregående avsnitt, 4.3, hade den presenterade emprin reducerats i omfattning för att 
visa läsaren på de mest betydelsefulla mönstrena och kopplingarna för det undersökta. 
I följande kapitel tar analysmetodens tredje steg, summering, vid och kan här förstås 
utifrån mer exakta kategorier och tolkningar av de tidigare kategorierna, presenterade 
i avsnitt 4.3, som leder till formulerandet av specifi ka kvaliteter utifrån det undersökta 
boendeperspektivet. 

Studien söker att formulera de, av de boende framhävda, fysiska och sociala kvaliteterna. 
Således har detta möjliggjort för tolkningar kring vad som gör Hallonbergen attraktivt. 
Den inledande hypotesen var att attraktivitetsbegreppets innebörd inte är generell, 
ett antagande som även återspeglas i de boendes högst subjektiva värderingar och 
upplever av sitt bostadsområde. 

5.1 Kvaliteter ur ett boendeperspektiv

Som det går att utläsa i empirin, skiljer sig de boendes upplevelser, användning och 
värderingar av den byggda miljön, både socialt och fysiskt. Främst handlar ett sådant 
resultat om det faktum att människor är olika och att man prioriterar olika men att det 
även kan handla om skillnader på grund av kön, ålder eller kultur etc. I materialet blev 
åldersmönstret särskilt tydligt. Den yngsta gruppen var överlag den grupp som visar 
mest uppskattning gentemot området. De beskriver sin inställning till området som 
något naturligt som man anpassar sig efter. Deltagare ur andra grupper delar generellt 
den yngsta gruppens värderingar och upplevelser men de kan även presentera något fl er 
olikartade perspektiv i att förhålla sig till och i Hallonbergen. Deltagarna som har fl est 
synpunkter på området är de äldre. Det kan tolkas i termer av fysiska begränsningar 
och förändrade familjekonstellationer vilket ställer krav på nya behov. 

I genomgången av det empiriska materialet framgår det att sociala och fysiska kvaliteter 
är avhängiga varandra, vilket har bidragit till att det inte renodlat går att separera 
dem i analysen. Vad som även blev tydligt i samtalen med de boende är att det fi nns en 
diff erens mellan det som värderas som kvaliteter och det man uppskattar är kvaliteter 
i Hallonbergen. Kvaliteter som värderas högt var främst av social karaktär och de 
som boende uppskattar var påtagliga i den byggda miljön var av fysisk art. Utifrån 
detta avser avsnitt 5.1 att besvara frågeställningen: Utifrån ett boendeperspektiv, vilka 

kvaliteter fi nns i Hallonbergen? 
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5.1.1 Sociala kvaliteter

Sociala kvaliteter kan i viss mån sägas avspegla den fysiska miljöns förutsättningar för 
boende att tillgodogöra sig av den. Sammanfattningsvis värderade de boende följande 
sociala kvaliteter som generellt viktiga: social förankring och tillhörighet, mångfald, 
socialt liv, trygghet samt förvaltning och underhåll.

Tillhörighet och identitet
Som nämnt tidigare har samtliga deltagare i studien antingen växt upp i Hallonbergen 
eller bott där i minst 10 år. Med avseende på att Hallonbergen byggdes under en 
sammansatt period skönjs inga olikartade årsringar i området. Flera av de äldre 
deltagarna, uppväxta i närliggande områden, kan dock berätta om Hallonbergen innan 
det exploaterades - ett friluftsområde där man åkte skidor på vintern och badade vid 
på sommaren. För de som minns Hallonbergen som sådant skapar det en historisk 
förankring att förhålla sig till. För fl era av deltagarna är det tydligt att Hallonbergen 
är deras hembygd. Den kvinnliga deltagaren som nämner att ”det måste betyda nåt” 
att hon och andra deltagare bott kvar så länge i området vittnar om att det fi nns en 
trivsel i området och att det därför inte har funnits någon anledning att fl ytta. Det 
kan även tolkas med en negativ innebörd såsom att det har saknats möjlighet att 
fl ytta ifrån Hallonbergen, exempelvis på grund av ekonomiska skäl. Den yngre gruppen 
nämner önskan om att bo kvar i området efter att de fl yttar hemifrån. Den främsta 
anledningen till detta sades handla om att det är i Hallonbergen deras umgänge fi nns.  
Ett par andra deltagare beskriver sitt engagemang i olika föreningar som viktigt. Det 
vittnar om att det fi nns en viss upplevelse av tillhörighetskänsla och social förankring.

Lilja (2002) menar att en viktig kvalitet i ett bostadsområde är att människor upplever 
identitet och tillhörighet med platsen. Kvalitet kan förstås som att platsen bör generera 
identitetskapande element med eller utan historisk förankring. För nya boende kan 
Hallonbergen med stor sannolikhet te sig relativt identitetslöst. Det fi nns inte något som 
är utpräglat karaktäristiskt eller kännetecknande för området, som till exempelvis ett 
monument, en känd byggnad eller en känd person. Det är ett område med funktionen 
att bo vilket styrks av deltagarna som poängterar att det inte fi nns så mycket att ta 
sig för. Utifrån Lilja (2002) kan det tolkas som att människorna i förorten är off er 
för en skral miljö med en avsaknad i mänskliga kvaliteter som skulle kunna generera 
upplevelser av identitet och tillhörighet med en plats. 

En kvinnlig deltagare uttrycker specifi kt att hon upplever ett utanförskap, även fast 
hon har bott länge i området. Utförskapet kan enligt Lilja (2002) framträda då en 
människa inte fi nner mening eller identitet med en plats. Mening och identitet sker 
i  samspel mellan bebyggelsen, verksamheter, händelser och människor på platsen. 
Övriga deltagare talar inte uttryckligen om att de upplever ett utanförskap när de 
beskriver att de inte känner tillhörighet med områdets invånare. Dock är det just 
detta som Lilja påtalar tyder på utanförskap. Det fi nns en allmän och utbredd oro 
och rädsla för att Hallonbergen håller på att bli som miljonprogramsområdet Rinkeby 
som fl era deltagare uttrycker oberoende av varandra. Deltagarna nämner faktorer 
som de menar präglar dagens Rinkeby; hög andel personer med invandrarbakgrund, 
kriminalitet, bristande förvaltning av miljön och otrygghet. Det som bidrar till oron är 
den förändrade befolkningssammansättningen. 
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Deltagarna beskriver hur svenskar fl yttar från Hallonbergen och personer med utländsk 
bakgrund fl yttar in. Ständig omfl yttning och olovlig andrahandsuthyrningen kan 
stärka upplevelsen av en negativ utveckling med segregerande tendenser. Flera av 
deltagarna påpekar vikten av mångfald och integration som bidragande faktorer för 
ett bra område att trivas och känna sig delaktig i. Tillhörighet och identitet utifrån ett 
geografi skt perspektiv framträder hos vissa deltagare. En deltagare nämner närheten 
till Sundbyberg och den “Sundbybergsanda” som hon upplever även präglar henne som 
Hallonbergsbo. 

Upplevelsen av att man tillhör kommunen är positivt, det kan tolkas som att 
Hallonbergen är integrerat med Sundbyberg. Överlag uttrycker deltagarna att känslan 
av tillhörighet, identitet och mångfald är positiva kvaliteter i ett bostadsområde. Dock 
är de mindre framträdande i Hallonbergen, vilket gör att nämnda kvaliteter kan tolkas 
såsom att deltagarna tillskriver dem ett väsentligt värde för trivsel och attraktivitet.

Social förankring 
Flera äldre deltagare beskriver hur deras bekanta och vänner har fl yttat ifrån området, 
vilket har gjort att vänskapskretsen i Hallonbergen urholkats. Deltagarna uttrycker att 
de inte längre känner igen så många av de boende i området. Många av dem är nya 
och det är en konstant omfl yttning i området vilket gör det svårt att knyta och nära 
relationer. Uttalandena kring detta kan främst tolkas ha att göra med att de boende 
uppskattar att man känner igen varandra för att det bidrar till en social kontaktyta 
och känsla av trygghet. Den manlige deltagaren som nämner att han inte känner någon 
av sina grannar och har inte gjort så på fl era år menar att det främst beror på att han 
inte omfattas av en familjekonstellation med barn. Deltagaren tror att mer naturliga 
relationer uppstår då det fi nns barn med i bilden. Detta bekräftas i viss mån av 
andra deltagare som bland annat berättar om gårdslivet och hur gården är en naturlig 
mötesplats för föräldrar och barn i området. Många av deltagarna är samstämmiga om 
att brett socialt kontaktnät med både ytligare och djupare relationer är uppskattat. 
Dels handlar det om att bli synliggjord men även synliggöra andra människor, såsom 
för att stämma träff , hälsa eller stanna och samtala en stund. Det skapar en känsla av 
att man är del av något och att man kan identifi era sig med människorna i området. 
Att nära förutsättningar för människor att mötas utan särskilda förbehåll är något 
som kan tolkas utifrån det Stigendal (1999) presenterar som gynnsamt för tillväxten 
av olika former av sociala nätverk. Bristen på tidigare vänskapsrelationer kompenseras 
i ett par av deltagarnas fall genom att de är engagerade i olika föreningar och därmed 
kan erhålla ett socialt utbyte.

Som nämnt tidigare har de yngre deltagarna en stor del av umgängeskretsen i 
Hallonbergen. Det kan bero på att dessa deltagare befi nner sig i en ålder där vänner 
och bekanta inte börjat fl ytta på sig än och att de befi nner sig i en ålder där man 
fortfarande bor kvar hemma samtidigt som man är på väg bort. Ekonomiska skäl, 
bostadsbrist och kulturella betingelser kan vara anledningar till att fyra av de fem inte 
hade lämnat uppväxthemmet. Då samtliga önskar att bo kvar i Hallonbergen fi nns det 
ingen stress att fl ytta hemifrån för en lägenhet inom området. Vikten av ett socialt liv 
blir härmed en  defi nierad och viktig kvalitet i bostadsområdet. Genom ett rikt socialt 
liv i Hallonbergen är några av studiens deltagare förankrade och kan lättare erhålla 
känslan av tillhörighet och identitet. Majoriteten av deltagarna har under sin tid i 
Hallonbergen upplevt att de haft eller har en social tillhörighet.
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Trygghet
Majoriteten av deltagarna, oavsett ålder, säger att de känner sig trygga i att röra sig 
i Hallonbergen, även under kvällstid. Även raka motsatsen beskrivs, den kvinnliga 
deltagaren som känner sig väldigt otrygg är en av de personer i studien som beskrev 
att hon hade ett ytterst begränsat socialt nätverk i området. Att uppleva trygghet 
i sitt bostadsområde medverkar till att sociala nätverk kan bildas enligt Stigendal 
(1999), vilket både kan gälla formella med framförallt informella nätverk. Ju fl er 
sociala nätverk desto större trygghet lyder principen. Det stämmer således in på det 
insamlade materialet. Genom att känna och känna igen personer i sin närmiljö skapas 
en trygghetssfär.

Deltagarna som känner sig relativt trygga i den fysiska miljön och med personer man 
möter i utemiljön beskriver olika rörelsemönster beroende på tid på dygnet. Ödsliga 
och dåligt upplysta platser undviks och man rör sig mer konsekvent och rationellt. 
Det vill säga inte enligt den snabbaste vägen hem utan den vägen som är upplyst och 
där det möjligen kan fi nnas andra människor som rör sig. Även om fl ertalet deltagare 
beskriver upplevelser av trygghet väljer vissa att inte gå ut alls om kvällarna, främst 
gäller det de äldsta deltagarna i studien. Det kan ha att göra med olika anledningar, 
mest framträdande är att det inte fi nns någon särskild anledning eller nytta av vistas 
ute vid den tiden. I sin tur bidrar nedsatt mänsklig rörelse i området till eventuell 
upplevelse av otrygghet. Kvällstid kan även innebära en känsla av ökad utsatthet för 
särskilda grupper i samhället såsom äldre eller personer med begränsad rörlighet. 

Förvaltning och underhåll
Studiens deltagare ger uttryck för att uppskatta den naturmarken runt om Hallonbergen 
i högre grad än bostadsgårdarna och den direkta utemiljön i området. De värdesätter 
dock att gårdarna är välskötta med tanke på att människor i princip dagligen passerar 
där. Enligt Newman (1973) är det en uttalat viktig kvalitet i ett bostadsområde då 
det bidrar till trivseln. Hur boende upplever bostadsårdarna och den direkta utemiljön 
verkar till en viss del ha att göra med var i Hallonbergen man bor. Deltagare som bor 
nära områdets största lekplats upplever att det är stökigt och högljutt. Deltagarna 
som istället bor nära centrum eller i Bergshöjden upplever liknande platser i deras 
direkta utemiljö som ödsliga. Den stora lekplatsen blir ett dragplåster för barn och 
till viss del även ungdomar i Hallonbergen då gårdarnas lekutrustning mer lämpar sig 
för mindre barn. Den skeva fördelningen mellan Hallonbergens olika områden stärker 
de boendes resonemang om att områdets fysiska utformning inte är anpassad efter 
befolkningen. Lekmöjligheter blir särskilt viktigt då inte alla barn har aktiviteter efter 
skolan. Dessutom bidrar utomhusleken till att barnen knyter viktiga kompiskontakter. 

Ett samtalsämne som var anmärkningsvärt var hanteringen kring grovsopor i 
området och stängningen av grovsoprummen. Stängda soprum var en konsekvens av 
att de missköttes och anledningarna till ett sådant utfall kan vara fl era. Avsaknad 
i ansvarskänsla kan ha att göra med att man inte känner någon tillhörighet med 
området och av den anledningen inte bryr sig. Det kan även handla om det faktum att 
en stor del av de boende saknar tillgång till bil vilket försvårar möjligheten att lämna 
sina grovsopor på exempelvis en återvinning eller utplacerad container. Att problemen 
uppstod från början kan även ha att göra med att det var undermålig information till 
de boende kring hanteringen av grovsopor.
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5.1.2 Fysiska kvaliteter

Tidigare har det nämnts att den fysiska miljön, till ett visst mått, sätter agendan för hur 
de sociala kvaliteterna tar sig i uttryck. Sammanfattningsvis kan de fysiska kvaliteterna 
utifrån boendeperspektivet hänvisas till: lägenheternas utformning, grönstråk och 
rekreationsområden, sitt- och mötesplatser, tillgänglighet samt geografi sk närhet.

Bostaden och bostadsbebyggelsen
Den mest uppenbara fysiska kvaliteten kan tillägnas lägenheterna och hur dessa är 
utformade. Deltagarna uppskattar de attribut som präglar många av miljonprogrammets 
bostäder: storleken, balkongen och att lägenheterna är genomgående. Med avseende 
på att Hallonbergen uppfördes i slutet av miljonprogrammet låg en utökad forskning 
till grund för dessa områden, samtidigt som boende hade kommit att kräva mer. Detta 
har skapat goda lägenheter om än det fi nns mer att önska utav trapphusen som inte 
alls uppvisar samma kvaliteter som lägenheterna, trapphusen är mörka och smala. 
Samtliga lägenheter är av upplåtelseformen hyresrätt, vilket ingen av fokusgrupperna 
berör i negativa termer. Således verkar de boende vara nöjda med de skyldigheter 
och rättigheter som främst präglar upplåtelseformen hyresrätt i jämförelse med andra 
former av upplåtelser. Detta bekräftas av Rådbergs (2000) resultat i att upplåtelseform 
inte nödvändigtvis kan knytas till ett områdes attraktivitet, vilket innebär att det inte 
är en avgörande faktor.

Själva bostadshusens yttre estetik, bebyggelsetyp och utformning verkar inte förekomma 
deltagarna som något negativt. Å andra sidan framhävs det inte som en avgörande 
kvalitet för varför man valt att bosätta sig där eller för den delen bo kvar. Utifrån 
Rådbergs (2000) studie där lamellhus utgör en mindre attraktiv bebyggelsetyp verkar 
ett sådant konstaterande inte få något fäste i enlighet med fokusgruppsamtalen. I 
Hallonbergen är samtlig bostadsbebyggelse i området relativt likformig, med undantag 
för skillnader i våningsantal och enstaka fasadförändringar. Om bostadshusen hade 
präglats av en större mångfald i uttryck och placering hade de boende möjligtvis       
refl ekterat i vidare mening kring just estetiken, höjden på husen och hur husen är 
placerade. Då vore det möjligt för de boende att jämföra husen med varandra genom 
ett spektrum av olikheter att betrakta dem emellan. Om så vore hade kanske Rådberg 
(2000) kunnat få gehör för sitt resultat. Dock bör det framhållas att tolkningen kan 
ses balansera mellan att de boende inte uttrycker ett missnöje å andra sidan intar en 
likgiltig inställning till husens utformning.

Naturstråk, grönområden och bostadsgårdar 
I princip samtliga deltagare påtalar Hallonbergens grönmiljö som något de uppskattar. 
Naturstråk och grönområden kan hänvisas både till den fysiska omgivningen söder 
om bostadsområdet, där Lötsjön fi nns belägen, men även i Hallonbergen där det fi nns 
stora parkmarksytor. Från Hallonbergen ner mot Lötsjöområdet fi nns naturstråk att 
nyttja vilket en del av de boende sa att de gjorde. De boende nämner grönskan som 
positiv. Grönskan hjälper till att mjuka upp och rama in bostadsområdet och det 
blir en behövlig kontrast till bostadshusens utseende. Även vissa gårdar utgör mindre 
grönområden. De påtalas som viktiga, särskilt när man har små barn, från bostaden har 
man god överblick över gården. Överskådliga platser är viktiga för trygghetsaspekten 
för att både kunna betrakta livet och rörelserna och för att själv bli betraktad. 
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I enlighet med Newman (1973) kan det därför tolkas som en avgörande kvalitet i den 
byggda miljön. Grönskade gårdar kan vara till nackdel då växtligheten inte sköts eller 
är anpassad efter gårdens utformning. Konsekvenserna kan då bli att växtligheten 
skymmer möjligheten att överblicka. Majoriteten av deltagare i studien säger att de 
inte nyttjar bostadsgårdarna varken för fysisk eller rekreerande aktivitet, men vikten av 
att känna sig trygg runt och på gården likväl var viktig. Deltagarna väljer hellre andra 
platser runt omkring Hallonbergen för att spendera sin tid. Ytterligare en anledning 
för utebliven aktivitet och vistelse kan hänvisas till att gården kan uppfattas övervakad 
och till fördel väljer man hellre platser med större avskildhet. 

Att miljön används olika och i varierande grad är inget ovanligt. Berglund & Jergeby 
(1998) påtalar att människor skiljer sig åt i fl era avseenden, både utifrån vilken 
livssituation man befi nner sig i, hur man prioriterar och hur man kan tillgodogöra sig av 
en plats. Det framgår tydligt att det fi nns olika platser i Hallonbergen som är avsedda 
för olika funktioner och för olika användare, vilket går i linje med de funkisvärden som 
styrde utformningen. Lämpliga och defi nierade platser för vuxna och äldre verkar i 
viss mån saknas i området. I relation till att de äldre deltagarna uttrycker att de inte 
tillgodogör sig av utemiljön, mer än för promenader kan enligt Olsson (2000) tolkas 
handla om att oregisserade rum i utemiljön är svåra att knyta an till och på så vis 
erhålla upplevelser av tillhörighet, identitet och trygghet. Dock kan studien indikera 
på att det fi nns en något högre nyttjandegrad hos de unga vuxna som ingick i studien, 
vilket främst handlade om att mötas. Berglund & Jergeby (1998) menar att det även 
handlar om att människor vill uppleva att det fi nns en nytta med en plats för att nyttja 
den, särskilt gäller detta för den förvärvsarbetande kategorin av människor. Utifrån 
samtalen pekar deltagarna på att det inte fi nns några särskilda aktiviteter, ”det fi nns 
inget att göra här”, är ett upprepat uttalande i nästan alla grupper. I enlighet med 
Berglund & Jergeby (1998) genereras upplevelser av trygghet genom en variation av 
användningsområden i utemiljön.

Sitt- och mötesplatser
Mötesplatsen är en viktig komponent för att människor ska trivas, vilket påtalas av 
de boende samt styrks av Lilja (2002). En plats som utgör en allmän och central 
mötesplats för de boende är centrumbyggnaden med utomhustorget. Påståendet 
bekräftas även av de boende som inte själva nyttjar platsen för att träff as. Centrum 
har förutsättningarna för att utveckla en attraktiv, god miljö. Det är en varaktig 
plats som inte är säsongsbetonad, den kan nyttjas oavsett väder. Om än det fi nns mer 
att önska av centrums kommersiella utbud så är centrum en plats fl era boende och 
Hallonbergenbesökare passerar dagligen på grund av det kollektivtrafi kfl öde som fi nns 
i direkt eller nära anslutning. Det bidrar till ett folkliv där vissa stannar till och där 
andra passerar förbi. Genom boendes utsagor framhävs centrum inte generellt som en 
attraktiv mötesplats. Avsaknad av sittplatser, begränsat restaurang- och caféutbud 
som inte är kvällsöppna är några anledningar till varför centrum inte uppfattas som en 
självklar plats för spontana och planerade möten.

Andra platser för möten utgörs till stor del av utemiljön samt lokaler och platser för 
olika verksamheter och föreningar. Till det sistnämnda har alla möjligen inte fysiskt 
tillträde till. För de verksamheter och föreningar som är öppna för vem som att delta 
kan de ändå upplevas privata. 
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Det kan ha göra med att deras existens inte är känd, placeringen eller utformningen 
av lokalen eller uppfattningen att det måste fi nnas ett syfte med deltagandet. En 
mötesplats utgör en viktig funktion och kvalitet i bostadsområden i att bidra till 
förutsättningar för sociala möten, för att utbyta tjänster, service och information och 
för att se och bli sedd. Studiens deltagare beskriver inte planerade möten i utemiljön 
som något vanligt förekommande däremot en hög frekvens av spontana möten. I 
Hallonbergen är det tydligt att det saknas mer regisserade platser för att mötas med 
defi nierade sittytor i olika rumsliga sammanhang. 

Dock är det viktigt att det fi nns platser av mer oregisserad karaktär där möten kan ske 
förutsättningslöst, poängterat av Berglund & Jergeby (1998) som en viktig kvalitet. Ett 
intressant faktum är de äldre deltagarnas uttalande om att det saknas mötesplatser för 
ungdomar, medans de unga vuxna i studien inte alls bekräftade detta. Den sistnämnda 
gruppen framhäver att centrum, miljön vid Toppstugan och garagen var fullgoda 
mötesplatser för att ses. Hos denna grupp verkade det fi nnas en större anpassningsbarhet 
till miljön i att det fi nns en hög utnyttjandegrad av miljön. Det sociala livet styr 
agendan för var man träff as, snarare än hur det ser ut. En god mötesplats kan erbjuda 
sittmöjligheter. Deltagarna påtalar en önskan om fl er sittplatser, både i centrum och 
utanför på busstorget samt i bostadsområdet. Nödvändigtvis innebär fl er sittplatser 
inte att de boende kommer att nyttja miljön mer. Fler sittplatser på rätt platser kan 
ses som en indikation på att de som ansvarar för miljön bryr sig om den och med det 
de boende och deras behov.

Tillgänglighet
Områdets tillgänglighet, främst med fokus på Hallonbergens fysiska utformning med 
nivåskillnader, diskuteras i nästan samtliga grupper. De äldre beskriver det som jobbigt 
och omständigt, särskilt när de kånkar hem tunga matkassar. När terränghissen inte 
fungerar är återstående alternativ trappor och uppförsbacke. Tillgänglighetsfaktorn är 
avgörande, särskilt för en äldre befolkning där fysiska begränsningar gör sig påminda 
samt för personer med handikapp. I studien framträder tillgänglighet som en viktig 
kvalitet i att kunna nyttja sitt bostadsområde på ett relativt fritt sätt där man 
oberoende ålder eller handikapp kan röra sig obehindrat. 

Geografi sk närhet
En särskilt god kvalitet som de boende påtalar, utgörs av Hallonbergens geografi ska 
läge, främst gentemot Sundbyberg och Stockholm city. Att boende känner en närhet 
och tillhörighet med andra stadsdelar kan i viss mån bli mer framträdande då man 
har tillgång till bil. Majoriteten av deltagarna beskriver att kollektivtrafi ken till 
och från Hallonbergen är smidig och når många stadsdelar. Det kan indikera på att 
de boende utan bil inte upplever en geografi ska distans trots Hallonbergens något 
avskärmade placering,  i kuperad terräng med ett omgärdande trafi knät. Även närheten 
till närliggande handelscentrum som Kista och Solna uttrycks vara positivt. I detta 
avseende motsägs Rådbergs (2000) låga värdering av närheten till köpcentrum. De 
boendes uppskattning kan delvis bero på att Hallonbergens centrum inte erbjuder 
ett tillfredställande kommersiellt utbud motsvarande de boendes behov vilket större 
handelsetableringar har möjligheten att göra. Då Hallonbergen är en del av Sundbyberg 
stad ger det korta avståndet mellan stadsdelarna förutsättningar för att Hallonbergen 
ska upplevs som en integrerad del. Det går i linje med vad Jacobs (1961/2005) menar 
är ett avgörande friskhetstecken för ett område. 
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Ingen deltagare påtalar att det är omständigt eller tar lång tid att åka kollektivt till 
och från området. De boende menar att avståndet är  positivt, inte för långt bort men 
tillräckligt så att man kan uppskatta lugnet. Det kan tolkas som att deltagarna generellt 
värdesätter förortens geografi ska kvaliteter än de som hör city till. Det geografi ska 
läget är även uppskattat gällande närheten till diverse utfl ykts- och nyttomål såsom 
till friluftsområdet i Ursvik.

5.1.3 Sammanfattning

Med hjälp av analysmetoden och mot bakgrund av empirin blev ett antal kvaliteter 
uppenbara, i termer av både fysiska och sociala dimensioner av bostadsområdet. 
Följande kvaliteter kan ses som väsentliga och indikerande för vad de boende värderar 
och uppskattar är viktigt:

 · social förankring    · bostaden
 · tillhörighet och identitet   · naturstråk och grönområden
 · mångfald     · mötesplatser
 · socialt liv     · tillgänglighet
 · trygghet     · geografi sk närhet
 · förvaltning och underhåll
 
 

5.2 Kvaliteter i Hallonbergen

Ovan nämnda kvaliteter är alltså sådana som de boende uppskattar och värderar 
som viktiga generellt. Med det sagt så är det inte självklart att kvaliteterna som 
kunde identifi eras återfi nns i Hallonbergen. Med utgångspunkt i samtalen kan 
deltagarnas utsagor om kvaliteter tolkas som högst subjektiva och individuella kring 
de avhandlade frågeområdena. De mjuka, sociala kvaliteterna; social förankring 
och tillhörighet, integration och mångfald, socialt liv, trygghet och förvaltning och 
underhåll, utmärkte sig som särskilt viktiga kvaliteter för en hög trivselfaktor i ett 
bostadsområde. Kvaliteterna som inbegriper de fysiska; bostaden, naturstråk och 
grönområden, mötesplatser, tillgänglighet samt geografi sk närhet kan tolkas som något 
mindre avgörande för trivseln. Sammantaget framträder nämnda kvaliteter som de 
mest vitala för ett trivsamt och attraktivt bostadsområde enligt de boende. 

Ovan nämnda gör det möjligt att besvara frågeställningen: Utifrån ett boendeperspektiv, 

vilka kvaliteter fi nns i Hallonbergen? Av de boende identifi erade kvaliteterna som fi nns 
i Hallonbergen framträder både sociala och fysiska som bidragande till ett attraktivt 
och trivsamt bostadsområde. Till Hallonbergens kvaliteter hör, utifrån det empiriska 
materialet, bostaden, naturstråk och grönområden, den geografi ska närheten, förvaltning 
och underhåll och social tillhörighet. De fem kvaliteterna härrör från att det fanns en 
majoritet av deltagare som bekräftade dem som kvaliteter i Hallonbergen. Genom 
att betrakta skillnaden mellan de sociala och de fysiska kvaliteterna som återfi nns i 
Hallonbergens är det tydligt att den sociala dimensionen inte har starkt fäste. De fysiska 
kvaliteterna ter sig ha en relativt hög representativitet i Hallonbergen jämförelsevis. 
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5.3 Attraktivitet i praktiken

Uppsatsens andra frågeställning; Vilka kvaliteter fi nns omnämnda i teorin om den 

byggda miljön som kan generera upplevelser av attraktivitet? är till viss del redan 
besvarad i avsnittet 5.1 men preciseras här. 

Det åligger frågan en viss tolkningsfrihet på grund av att attraktivitet i relation till 
den byggda miljön, och då med fokus bostadsområden, inte är särskilt avhandlat. 
Kvaliteterna som presenteras i teorin kan främst påstås utgå från ett mer stadsmässigt 
perspektiv än för vad som karaktäriserar ett bostadsområde som Hallonbergen. Trots 
det ter de sig relativt generaliserbara. I teorin framhävs fysiska kvaliteter främst handla 
om platsers överskådlighet, mötesplatser, varierande funktioner och rumsskapande 
element samt god förvaltning av miljön, att den uppfattas som trevlig och snygg. 
Sociala kvaliteter kan främst sägas inbegripa trygghet, identitet och tillhörighet. Vad 
som blir tydligt är att de kvaliteter som framfördes av de boende som viktiga, upplevda 
och/eller värderade, för ett bostadsområde generellt inte skiljer sig nämnvärt från de 
i teorin. Kvaliteter som genererar upplevelse av attraktivitet kan därmed tolkas vara 
desamma oberoende av vilken typ av bostadsområde som behandlas. Om kvaliteterna 
kunde kvantifi eras till att bli mätbara skulle man med största sannolikhet kunna 
urskilja skillnader, såsom Rådberg visade i sin undersökning. 

Det går att tala om universella kvaliteter som inte styrs av tid och rum, sådana 
som inte är platsbundna eller avhängiga tid och trender. Mänskliga, sociala kvaliteter 
som trygghet och tillhörighet är sådana. Fysiska kvaliteter, ofta platsbundna, som 
tillgänglighet, geografi sk närhet, naturstråk och grönområden kan tolkas utgöra en 
kategori av kvaliteter som människor i högre grad kan värdera och prioritera mer 
olikartat. Om kvaliteter som genererar upplevelser av attraktivitet, i linje med Rådberg, 
beskrivs genom mätindex skulle man hypotetiskt kunna visa på särskiljande mellan 
olika typer av bebyggelsesammanhang. För en mer verklighetstrogen bild skulle även 
de sociala kvaliteterna då behöva vara representerade.

5.4 Tolkningar av attraktivitetsbegreppet

I studien av attraktivitetsbegreppet i praktiken och i linje med den tredje frågeställningen 
Hur kan begreppet attraktivitet tolkas? ses attraktivitet fortsättningsvis sakna en entydig 
betydelse, vilket tangerar den initiala hypotesen. Både Sandell (2005) och Olsson 
(2000) menar att begreppet bör tolkas utifrån en den mängd subjektiva uppfattningar 
och upplevelser som människor representerar men även utifrån yttre faktorer som 
samhällsutveckling, tid och trender i förhållande till det objekt som studeras. Även 
Berg (2005) ansluter sig till att hänvisa till det individuella perspektivet för att kunna 
utröna vad som betraktas som attraktivt. Däremot kan attraktivitet beskrivas som 
något som verkar och upplevs positivt, vilket kan tolkas utifrån vad Olwig (2005) 
poängterar var möjliga beskrivningar av attraktivitetsbegreppet; mjuka egenskaper 
som komfort, bekvämlighet, trevligt och behagligt. 

Utifrån att betydelsen av attraktivitetsbegreppet förs i olika kontexter är det ej möjligt 
att beskriva när attraktivitet inträff ar eller existerar rent generellt. Det är en upplevelse, 
en känsla som erhålls genom att ta del av en plats exempelvis. 
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Det går att tala om bidragande faktorer för en plats sammanlagda uppskattning som 
fysiska beskaff enheter som indikerar någots attraktivitet. Till lika stor del handlar 
det om sociala och känslomässigt betingade fenomen som är högst subjektiva och 
inneboende hos varje människa. Enligt Berg (2005) handlar attraktivitet om att locka 
människor till något specifi kt, som till en plats. Müller (2005) menar att platser i sig 
inte är attraktiva, utan så sker när människor lockas av dem eller när något poängterar 
en viss plats attraktivitet. En plats kan karaktäriseras av att vara attraktiv när ett fåtal 
personer anser den så vara. De upplever då platsen på ett visst sätt och kan därmed 
identifi era sig med platsen eller med människorna som befolkar platsen. Människor kan 
då uppleva identitet och tillhörighet – grundläggande sociala kvaliteter som därmed 
genererar attraktivitet en innebörd. 

Begreppet attraktivitet är vitt och brett. Med anledning av detta är det därför viktigt 
att betrakta den specifi ka kontexten, både rumsligt och socialt, för att ge ett ramverk 
åt begreppet för möjligheten att kunna tillskriva det betydelse. Avslutningsvis är 
attraktivitet något som verkar för ett positivt gynnande syfte och kan ses som riktlinje 
och målsättning. För ett bostadsområde kan attraktivitet ses i termer av nöjdhet och 
uppskattning och kan på så göras mätbart.
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6 Avslutande diskussion
I studien framfördes samstämmiga men även motstridiga upplevelser, erfarenheter och 
värderingar av vad som utgör kvaliteter i ett trivsamt, attraktivt bostadsområde. Det gör 
en defi nition av attraktivitetsbegreppet omöjlig. Genom att studera boendeperspektivet 
kan inga generella slutsatser dras för vad som är allmängiltigt attraktivt för Hallonbergen. 
Däremot kan kvaliteter som framträder utifrån empirimaterialet och teorin indikera på 
vad som upplevs attraktivt, särskilt i beaktande då mått av konsensus uppnåddes för 
vissa ämnen. 

Utifrån analysen framträder ett antal positiva kvaliteter som deltagarna värderar som 
viktiga och utav dem ett antal som utgör faktiska kvaliteter i Hallonbergen. De boende 
värderar sociala kvaliteter högt, medans de fysiska kvaliteterna visar sig vara de mest 
framträdande i Hallonbergen. Fysiska kvaliteter är lättare att identifi era, det är främst 
sådana som är “här och nu” och som syns. De sociala kan tolkas utifrån att de till 
större grad bygger på erfarenheter och upplevelser. Att sociala kvaliteter värderas högt 
men inte upplevs i lika hög grad kan bero på miljonprogrammets idéer och generella 
avsaknad av hänsyn till den sociala dimensionen. Att kompensera för sådana uteblivna 
kvaliteter genom att förstärka de fysiska är något som ligger i linje med strategin 
som Sundbyberg stad tillsammans med det kommunala bostadsbolaget har formulerat. 
Även om de identifi erade kvaliteterna, funna i Hallonbergen, är likvärdiga de som 
återfi nns i teorin bygger miljonprogramsområdena på ett annan urbant sammanhang 
än den traditionella bebyggelsestrukturen. Dock kan det antas att oavsett var man bor 
värderar människor ungefär samma kvaliteter som viktiga, där skillnaderna framstår i 
viktningen kvaliteterna emellan. 

Sett till Hallonbergen och studiens deltagare kan området delvis betraktas attraktivt i 
resonemanget av att fl ertalet av de boende önskar bo kvar. En del ser till och med sig 
själva bilda familj där så småningom. Viljan att bo kvar kan tolkas som en vital faktor 
för graden av attraktivitet och är därmed ett önskvärt tillstånd för ett bostadsområde. 
Valet av rubrik; ”Här lär man väl bli till man blir jordgubbe” anspelar på att majoriteten 
av de boende inte ser sig själva bo någon annanstans i just Hallonbergen. Det är tydlig 
indikation på att studiens deltagare trivs och uppskattar sitt bostadsområde. Att bo 
kvar ändå tills man blir jordgubbe handlar om att bli gammal, fl ytta in på områdets 
äldreboende, tacka för livet, hamna på den närliggande kyrkogården och återuppstå 
som jordgubbe. Det fi nns även paralleller till Hallonbergens kommande generationer, de 
unga vuxnas framtida barn som kommer att växa upp och därmed realiserar områdets 
viktiga livscykel. 

Ett områdes attraktivitet är inte enbart likvärdigt med ett visst antal särskilda 
kvaliteter utan kan även ses omfatta betraktelser i ett större perspektiv. Som fl ertalet 
andra ytterstadsområden präglas Hallonbergen av en negativ image vilket tangerar det 
generella antagandet om att miljonprogramsområden ses som relativt oattraktiva. En 
sådan stämpel ter sig svår att tvätta bort. 
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Därför är det fundamentalt att de boende först och främst upplever och erfar sitt 
område som attraktivt innan någon annan kan göra det. Upplevelsen av identitet 
och social tillhörighet är givna för att förstärka en positiv extern bild. Attraktivitet 
kan för ett bostadsområde tolkas som att både kunna tilltala befi ntliga boende men 
även framtida boende. Således går det att tala om en relativ nivå av attraktivitet för 
exemeplvis ett bostadsområde där den interna och externa bilden tangerar varandra.

I uppsatsens förlängning väcks ytterligare tankar kring att studera attraktivitetsbegreppets 
innebörd i sammanhanget av miljonprogramsområden. Ett relativt kort tidsperspektiv 
och begränsade tillgångar gör att studien har varit tvungen att skala av intressanta 
dimensioner. Betalningsvilja är en sådan. Det vill säga vad boende är villiga att betala för 
att erhålla fl er kvaliteter än de redan existerande. Det fi nns undersökningar kring detta, 
bland annat i Nya bostäder i Stockholm? Villkoren för bostadsbyggande i Stockholms 

stad 1995-2000 från Temaplan Ab, vilken utgår från hushålls betalningsvilja gällande 
nyproducerade lägenheter. I kontexten för miljonprogramsområden hade detta varit 
intressant att studera för att på så vis ytterligare kunna stärka eller avfärda faktorer 
och samband för attraktiva kvaliteter. 

I sammanhanget för betalningsvilja skulle det även vara intressant att studera relationen 
attraktivitet – betalningsvilja – boendesammansättning. En sådan diskussion är 
defi nitivt aktuell när fl era miljonprogramsområden står på tur att rustas upp. Med 
utgångspunkt i vem som kommer att betala kan detta bli ett dilemma då många av 
dessa områden av storskalig karaktär är hembygd för socioekonomsikt svaga hushåll. 
Med förmodat ökande hyror kommer detta att innebära en ny sorts segregerande 
problematik och omfl yttning. Var ligger ansvaret och hur mycket betyder attraktiviteten 
då?

I likhet med Rådbergs undersökning hade det varit intressant att försöka kvantifi era 
kvaliteter, både sociala och fysiska, för att på så sätt mäta attraktivitet utifrån ett 
helhetsperspektiv. Det ger en större och mer representativ sanning åt synen på miljöer 
liknande för miljonprogramsområden, både för dem som är dess invånare samt för dem 
som är betraktare.
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