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Abstract 
A majority of Sweden’s population, about 80 %, lives in urban environments, and 
a majority of them live in residential complexes with shared residential yards. 
People spend a large part of their time in or around their home, which is why the 
outside environment and the green space in the area play an important part in a 
person’s well being. The green yard offers space for children’s activities, 
recreation, solitude, relaxation and gardening and gives the opportunity to learn 
and understand nature and its processes.  

The green yard also constitutes a part of the city’s factual green structure, informal 
green spaces that are not owned by the city and are therefore not included in the 
formal planning processes. The green residential yards also provide a number of 
ecosystem services such as climate regulation, purification of water and air and 
rainwater infiltration, all of which are of importance in the fight against climate 
change.  

Despite the importance of protecting the urban green spaces, the formal 
protection found in laws and regulations is very limited. There are few formal 
requirements when developing new residential yards, with little focus on how the 
yard can contribute to a social, ecological and cultural sustainable development.  

The goal of this thesis has been to present the advantages an improved planning 
and maintenance of the urban green space and the residential yard in particular 
can offer. A number of important properties and functions that affect a yard’s 
functionality and how it is perceived are also presented and explained.  

The paper also aims to offer a better understanding of the garden’s role in 
improving the social conditions in the neighbourhood, and of the importance of 
involving the residents in planning and maintaining the green spaces. A number of 
case studies and analyses offer a more concrete perspective on the real world 
situations, and of successful refurbishment projects. Involving the residents in the 
formal planning and building processes has been proved to have positive effects 
on revitalising areas such as Gårdsten in Göteborg. Tenant involvement in open 
space management can lead to a positive spiral where people start caring for and 
identifying themselves with their neighbourhood, which can reduce the degree of 
stigmatisation and marginalisation.  

The general conclusion of this paper is that more attention needs to be paid to the 
outside spaces. The design and furnishing of the outside space in residential 
complexes should take into consideration the residents’ needs, with the aim of 
creating a diverse and functional environment, which can be used by all, regardless 
of gender, ethnicity, disabilities, socio-economic status and age.   

 

Keywords 
Resident involvement, green urban space, ecosystem services. 
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Sammanfattning 
 

En stor del av Sveriges befolkning, 80 %, bor idag i städer och de flesta av dem 
bor i flerbostadshusområden. Människan spenderar en stor del av sin tid i och 
nära bostaden, vilket gör bostadens närmiljö och den bostadsnära naturen särskild 
viktig när det gäller människans välbefinnande. Bostadens närmiljö är en plats för 
lek, rekreation, ensamhet, samvaro, inspiration, trädgårdsarbete och odling men 
också en plats som kan utveckla förståelsen för naturen och dess resurser, 
ekologisk läskunnighet.  

Den bostadsnära naturen är också en del av stadens faktiska grönstruktur, alla 
grönområden i staden som inte ägs och förvaltas av kommunen, men som 
innehåller kvaliteter som bidrar till stadens hållbara utveckling. De gröna gårdarna 
bidrar med ett stort antal ekosystemtjänster som till exempel luftrening, 
dagvattenhantering, temperaturreglering, vilka är viktiga i kampen mot 
klimatförändringarna.  

Trots den uppenbara vikten av att bevara grönområden, finns det idag ett mycket 
begränsat skydd av dessa från myndigheternas sida. Det saknas krav på 
utformningen av utemiljön med beaktande av sociala, ekologiska och kulturella 
värden. Den ständiga efterfrågan på nya bostadsområden i staden hotar dessutom 
stadens grönområden, som har minskat på många orter.  

Det krävs en ökad förståelse för nyttan som man kan få genom en förbättrad 
planering och skötsel av bostadsgården. Målet med detta examensarbete har varit 
att redovisa konkreta egenskaper och funktioner som man måste beakta vid 
anläggning av en ny gård samt vid ombyggnad av befintliga gårdar. De har 
formulerats med utgångspunkt i en studie om gårdens roll för den sociala, 
ekologiska och ekonomiska hållbarheten, både på lokalnivå och på stadsnivå. I 
rapporten presenteras ett urval av funktionsrika och uppskattade gårdar samt en 
fördjupning från fastighetsägarens perspektiv med fokus på det kommunala 
bostadsbolaget Poseidon i Göteborg. Delaktighet i frågor rörande utemiljön är 
viktig även som ett sätt att förstärka medborgarnas ställning gentemot både 
fastighetsägaren och beslutsfattarna på stadsnivå. Planprocesser där de boende får 
medverka ses idag som demokratiska. Även vinster i form av lokal kunskap och 
erfarenhet belyses. Att involvera lokalbefolkningen i ombyggnaden av ett 
flerbostadshusområde har gett positiva resultat, inte minst i stadsdelarna Gårdsten 
i Göteborg, Millesgården och Polstjärnan i Hällefors och Husby i Stockholm, som 
studeras i examensarbetet.  

Konkreta slutsatser är att utemiljön måste utformas med de boende i åtanke, med 
målet att skapa en rik och funktionell miljö som kan användas av alla, oavsett kön, 
etnicitet, funktionshinder, socioekonomisk status och ålder.  

Nyckelord 
Ekosystemtjänster, utemiljö, delaktighet, social hållbarhet, ekologisk hållbarhet, 
ekonomisk hållbarhet, grönstruktur. 
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1 Inledning 
 

Examensarbetet gjordes som avslutning på den treåriga byggnadsingenjörs-
utbildningen vid Högskolan i Jönköping. Arbetet med uppsatsen påbörjades under 
vårterminen 2012 och pågick under 2013 och 2014.  

 

1.1 Problembeskrivning 
 
År 2010 bodde ca 85 procent av Sveriges befolkning i tätorter. Av dessa bodde 
mer än hälften i flerbostadshus. I tätorter med en befolkning på 100 000 eller mer 
var andelen även större, där bodde 73 procent av befolkningen i flerbostadshus.1 
Utemiljön vid flerbostadshus är därför något som påverkar eller intresserar en stor 
del av befolkningen. Många av människans aktiviteter sker i anslutning till sin 
närmiljö och av bostadsundersökningar2 framgår att människor tycker att 
bostadens närmiljö är viktig. En del av dem tycker också om att engagera sig i 
utemiljöns skötsel och utformningsrelaterade frågor. Andra studier visar att 
utemiljön standard är avgörande för hur mycket den används.3  
 
Utformningen och användningen av bostadens närmiljö, bostadsgården, ligger i 
fokus för examenarbetet. Bristande kunskaper om bostadsgårdens roller och ett 
behov av en fördjupad diskussion om utemiljöns potential uppmärksammas bland 
andra av landskapsarkitekten Eva Kristensson i artikeln ”Bostadsgården- det 
halvprivata rummet” i Boverkets artikelantologi Bostaden och kunskapen.4 
 
Många av de urbana gårdarna saknar viktiga kvaliteter och funktioner. En dålig 
planerad gård används lite av de boende och kan bli ödslig och ovårdad. Illa skötta 
gårdar bidrar också till att området upplevs som oattraktivt och har svårt att locka 
till sig nya boende, samtidigt som nuvarande boende väljer att flytta ut. Det är 
även känt att ovårdade miljöer ökar vandalisering och den upplevda otryggheten i 
området, vilket kan ha som följd en minskning av fastighetens ekonomiska värde.5  
 
Vikten av tillgången till natur i områden med flerbostadshus uppmärksammas 
även i Boverkets skrift från 2007, “Bostadsnära natur- inspiration & vägledning”, 
som har som syfte att öka medvetenheten om betydelsen av natur och grönska 
nära bostaden för hållbar stadsutveckling. Den bostadsnära naturen i form av 
bostadsgårdar, parker och torg ses som en viktig resurs för stadens invånare och 
anses ha en stor betydelse för människors hälsa, integration, välfärd och 

                                                
1 SCB. Tätorter 2010 Bebyggelsestruktur. Sveriges Officiella Statistik Statistiska Meddelanden. 2012 
2 Olsson, Sören. Det lilla grannskapet. I Bostaden och kunskapen. 152-165. Stockholm: Arkus, 2007. 
3 Kristensson, Eva. Bostadsgården-det halvprivata rummet. I Bostaden och kunskapen, 178-185. 
2 Olsson, Sören. Det lilla grannskapet. I Bostaden och kunskapen. 152-165. Stockholm: Arkus, 2007. 
3 Kristensson, Eva. Bostadsgården-det halvprivata rummet. I Bostaden och kunskapen, 178-185. 
Stockholm: Arkus, 2007 
4 ibid. 
5 Boverket. Gårdsutveckling i miljonprogramsområden. Karlskrona: Boverket, 2008. E-bok. 
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sammanhållning. Studiens författare menar att bebyggelse och grönska måste 
sammanvävas för att skapa en variationsrik och sinnlig miljö.6  
 
Två trender ses i rapporten som ett hot för säkrandet av kvalitativ bostadsnära 
natur. Den första är stadstillväxt genom en förtätning av den befintliga 
bebyggelsen i innerstaden, som ofta tar gröna ytor i anspråk. En kontinuerlig 
minskning av andelen grönområden i städer och tätorter har uppmärksammats 
sedan 1970-talet.7 Den andra är privatiseringen av allmännyttan och ett skifte av 
ansvaret för planeringen av nybebyggelse till byggherrarna. Eftersom de gröna 
ytornas värden är svåra att översätta till direkta ekonomiska vinster blir oftast 
bostadsgårdarna små, med en stor andel oprogrammerade, hårdgjorda ytor och 
bristfälliga platser för rekreation, möten och lek.8  
 

 
 
Fig. 01 Gård som saknar funktioner         Fig. 02 Lekplats med dålig standard  
 
Den bostadsnära naturen har även stor betydelse i den ständiga kampen mot 
klimatförändringarna där gårdarna, som en del av stadens grönstruktur, spelar en 
viktig roll. Denna aspekt nämns bland annat i Boverkets skrift “Låt staden grönska 
-klimatanpassning genom grön struktur”. I publikationen uppmärksammas 
möjligheten för anpassning av den befintliga bebyggelsen genom att arbeta med 
att utveckla dess mellanrum och de gröna- och blå strukturerna, det vill säga 
grönska och vattenelement. Än så länge utnyttjas bostadsgårdens gröna potential 
för lite i planprocesserna på kommunnivå, delvis på grund av att bostadsgårdarna 
inte ingår i det som kallas för formell grönstruktur, grönområden förvaltade av 
kommunen så som parker, naturmark och alléer.9 
 
Vid en genomtänkt planering kan bostadsgården bidra med ett stort antal så 
kallade ekosystemtjänster, till exempel luftrening, bullerdämpning, dagvatten-
hantering och möjligheter till rekreation.10 Dessa uppmärksammas för lite i 
stadsplaneringsammanhang och vid upprättandet av nya detaljplaner för 
nybyggnation lämnas ofta naturmark i närheten av exploateringsområdet utanför 
detaljplanen. Det betyder att tillgången på natur och utformningen av utemiljön 
                                                
6 Boverket. Bostadsnära natur - inspiration & vägledning. Karlskrona: Boverket, 2007. E-bok. 
7 ibid. 
8 ibid. 
9 Boverket. Grönstruktur i landets kommuner. Karlskrona: Boverket, 2012. E-bok. 
10 Boverket. Låt staden grönska-klimatanpassning genom grön struktur. Karlskrona: Boverket, 2010. 
E-bok 
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säkras inte inför en framtida exploatering.11 
 
Produktionen av ekosystemtjänster på lång sikt är viktig för stadens hållbara 
utveckling, eftersom de ses som faktorer som har en stor påverkan på människans 
sociala och kulturella liv, samt på resurshushållningen i naturen. 
Ekosystemtjänsterna behöver dessutom bli integrerade i samhällsplaneringen och 
beslutsprocesserna, och för detta krävs det mer kunskapsunderlag. I en av statens 
offentliga utredningar från 2013 föreslås även etableringen av en tillfällig 
myndighet som ska fungera som en kunskapsnod när det gäller ekosystemtjänster. 
Även en utredning av hur Plan- och bygglagen gynnar ett hållbart utnyttjande av 
viktiga ekosystemtjänster föreslås.12 
 
Att skapa en rik och kvalitativ bostadsnära natur kräver ett långsiktigt och 
strategiskt arbete som omfattar hela kedjan från den fysiska planeringen, 
genomförande till förvaltning och bruk.13 Bostadsnära naturens utformning och 
förvaltning är en komplex fråga och därför är det högst aktuellt att föra en 
diskussion om bostadsgårdens nutida uppgifter och betydelse för att kunna bevaka 
den bostadsnära utemiljöns värden i planerings- och byggprocessen. 

 

1.2 Syfte mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Att förstå bostadsgårdens roll och potential och ta vara på den för att skapa väl 
utformade utemiljöer inom bostadsområden och därmed bidra till stadens hållbara 
utveckling är till nytta för både människor och natur.   

1.2.2 Mål 

Målet är att redovisa vilka förutsättningar gården har för att bidra till ett bostads-
områdes sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhet och hur detta kan tas till 
vara i stadsplaneringen. Vidare är målet att sammanställa information om bostads-
gårdens egenskaper och funktioner och deras påverkan på upplevelsen och 
användningen av gården. 

1.2.3 Frågeställningar 

Vilken är bostadsgårdens och bostadsnära naturens roll i en hållbar 
stadsplanering? 

Vilka egenskaper och funktioner bör en bostadsgård innehålla för att bidra till 
områdets långsiktiga hållbarhet? 

Vilken är fastighetsägarens roll i utvecklingen och förvaltningen av utemiljön? 

                                                
11 Boverket. Bostadsnära natur - inspiration & vägledning. Karlskrona: Boverket, 2007. E-bok. 
12 Näslund, Elisabet. Ekosystem in i PBL- Betänkandet i korthet. Arkitekten no. 11 (2013): 15.  
13 Boverket. Bostadsnära natur - inspiration & vägledning. Karlskrona: Boverket, 2007. E-bok. 
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1.3 Metod 

1.3.1 Vilken är bostadsgårdens och bostadsnära naturens roll i en 
hållbar stadsplanering? 

För att besvara frågan angående bostadsgårdens och bostadsnära naturens roll i en 
hållbar stadsplanering gjordes en litteraturstudie. Källorna som studerades innehöll 
bland annat rapporter från Boverket samt andra myndigheter och organisationer, 
tidigare examensarbeten, doktorsavhandlingar, böcker och artiklar i bransch-
tidningar. 

Lagtexter som Plan- och bygglagen var intressanta att titta på, för att följa i vilken 
grad gårdarna nämndes i dessa lagar och vilken var myndigheternas ställnings-
tagande i frågan. 

En del av examensarbetet behandlar fallstudier med fokus på upprustningen av 
miljonprogramsområden, med en närmare titt på upprustningsprojekt i förorten 
Husby i Stockholm och Gårdsten i Göteborg. Underlag hämtades från referens-
studier och egna observationer. Intressanta aspekter här var samarbetet mellan 
kommun, invånare och fastighetsägare när det gällde både utformningen och den 
fortsatta förvaltningen av området. 

1.3.2 Vilka egenskaper och funktioner bör en bostadsgård innehålla 
för att bidra till områdets långsiktiga hållbarhet? 

Litteraturstudien som gjordes under arbetet med den här frågan omfattade i stort 
sett de flesta källor som användes i arbetet med första frågan. 

Observationer och dokumentation av referensobjekt i olika områden var också 
viktiga som underlag för uppsatsen. Fotografiskt material togs fram, som 
inkluderade både egna fotografier och bilder från böcker, tidskrifter och internet. 

Närmare studier av bra utformade bostadsgårdar gjordes. Här användes både 
referensstudier där bostadsgårdar beskrevs med text och fotografier samt egna 
observationer och bildunderlag. Nyttiga källor har varit boken ”Bra bostadsgårdar- 
Här vill vi bo” av Kerstin Torseke Hulthén, antologin ”Bostaden och kunskapen” 
från Boverket samt flera nummer av arkitekturtidskrifter som Arkitektur och 
Arkitekten.  

Boendeperspektivet och de boendes vanor var också viktiga att studera, eftersom 
en väsentlig del av gårdarnas funktioner var kopplade till människans välbefinnan-
de. Källor till detta var bland annat Pål Castells omfattande doktorsavhandling om 
hyresgästsmedverkan i förvaltningen av utemiljön. 

En temadag med flera föredrag på Lärarhögskolan i Göteborg besöktes våren 
2012, där information angående projekt relaterade till odling och grönska i staden 
inhämtades. 
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1.3.3 Vilken är fastighetsägarens roll i utvecklingen och förvaltningen 
av utemiljön? 

En litteraturstudie gjordes för att svara på den här frågan, där huvudsakligen Pål 
Castells doktorsavhandling och Boverkets rapport om gårdsupprustning i miljon-
programsområden var intressanta.                                                                                                  

Förutom litteraturstudier kompletterades informationen relaterad till den här 
frågan av flera fallstudier om upprustning av miljonprogramsområden samt om 
bostadsbolaget Bostads AB Poseidon, kommunägt och ett av Göteborgs största 
bostadsbolag. Flera av deras bostadsområden besöktes och information om deras 
arbete med bostadsgårdarna och deras syn på grönskan i närheten av bostaden 
hämtades både från internet och via mailkontakt med bolagets trädgårdskontroller, 
Lennart Wahlstedt. 

 

1.4 Avgränsningar 
 
Rapportens fokus ligger på utemiljön i flerbostadshusområden och i synnerhet 
hyresfastigheter.  
 
Möjligheter för integration av grönska i själva byggnaden i form av tak- eller 
väggvegetation studeras inte i rapporten, trots att även den typen av grönska 
uppfyller viktiga roller.  
 

1.5 Disposition 
 

Rapporten inleds med Bakgrund och förutsättningar, en introduktion i 
bostadsgårdens roll i dagens städer med fokus på hållbarhetsfrågor. Även en 
introduktion i begreppet hållbar utveckling samt ett sammanfattande avsnitt om 
normer och lagstiftning finns här.  
 
Under Genomförande följer det mest omfattande avsnittet och här redovisas 
ingående information hämtad från litteraturstudier, fallstudier och studiebesök. 
Flera rapporter presenteras och refereras till här, texter om bostadsnära natur, 
gårdens roll i en hållbar stadsutveckling, ekosystemtjänster, medborgardeltagande i 
förvaltningen av utemiljön samt upprustning av miljonprogramsområden. Som 
fallstudier tas upp två upprustningsprojekt av miljonprogramsområden i 
Stockholm respektive Göteborg samt bostadsbolaget Poseidon i Göteborg. En 
analys av tre bostadsområden som kan ses som positiva exempel på 
gårdsgestaltning avslutar Genomförande-delen.  
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Under Resultat och analys-delen ges svar på arbetets frågeställningar från början 
av rapporten. Här sammanfattas och redovisas gårdens roll och funktioner samt 
deras effekt på områdets hållbarhet, gårdens plats och utmaningar i en hållbar 
stadsplanering och slutligen fastighetsägarens roll och perspektiv vid anläggning 
och förvaltning av utemiljöer. 
 
En Diskussion-del följer, där arbetets resultat och de valda metoderna analyseras. 
De olika frågeställningarna tas upp igen och svaret på dem sätts i perspektiv 
utifrån arbetets mål och syfte.  
 
Det avslutande avsnittet är Slutsatser och rekommendationer, där arbetets 
viktigaste slutsatser presenteras, tillsammans med rekommendationer för fortsatta 
studier.  
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2 Teoretisk bakgrund och förutsättningar 
 

2.1 Gården och den hållbara utvecklingen 
 

Gårdens utformning har tillägnats varierande uppmärksamhet och betydelse inom 
olika decenniers planeringsideal. När den först började användas som stadsbygg-
nadselement i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var människohälsan 
dess huvuduppgift. Gröna rum introducerades i kvarteren för att minska 
bebyggelsetätheten, släppa in sol och bidra till renare luft, delvis i hopp om att 
minska spridningen av sjukdomar som kolera, smittkoppor och tuberkulos. När 
dessa sjukdomar inte längre var någon hot och de hygieniska idéerna tappade vikt 
fick gården en rekreativ roll istället, särskilt i efterkrigens bostadsbyggande, en 
plats för vila som man kunde komma hem till efter en lång dag på jobbet. Gården 
fick också stor betydelse som en plats som främjade boendegemenskap, en viktig 
uppgift i visionen om grannskapsenheten som var efterkrigstidens ideal. Även 
barnperspektivet var av betydelse i planeringen och gården skulle vara en trygg oas 
för lek och utevistelse under föräldrarnas tillsyn.14 
 
I dagens planering kan alla ovanstående uppgifter knytas till gårdens roll i ett 
hållbart stadsbyggande. Förutom hälsa, rekreation och lek fyller dagens gårdar en 
viktig funktion som ”mötesplatser”, en arena för gemenskap och delaktighet där 
människor med olika bakgrunder kan mötas på lika villkor, knyta kontakter och 
delta i olika aktiviteter.15     
 
Boverket studerar i ett antal rapporter den bostadsnära naturens betydelse för en 
hållbar stadsutveckling.  Bland dessa är publikationerna ”Bostadsnära natur- 
inspiration & vägledning” och ”Mångfunktionella ytor- Klimatanpassning av 
befintlig bebyggd miljö i städer och tätorter genom grönstruktur” viktiga källor 
med kunskap och inspiration. Rapporterna vänder sig främst till de som vill 
behandla frågan om bostadsnära natur inom ramen för kommunal fysisk 
planering, men även byggherrar, fastighetsägare och stadens invånare kan dra nytta 
av informationen. I begreppet bostadsnära natur inkluderas även den anlagda 
bostadsgården, som genom sitt bostadsnära läge och gemensamma karaktär spelar 
en viktig roll i de boendes vardag.  
 
Behovet av att skapa gröna och funktionella utemiljöer understryks ofta i Bover-
kets rapporter och sammanfattas på följande sätt: 
”Att i en stillasittande tid skapa grönskande uterum som stimulerar till möten och 
aktivitet och som ger möjlighet till rekreation och lek för alla åldrar och grupper i 
samhället, är att skapa förutsättningar för folkhälsa, demokrati och välfärd.”16 
                                                
14 Kristensson, Eva. Bostadsgården-det halvprivata rummet. I Bostaden och kunskapen, 178-185. 
Stockholm: Arkus, 2007 
15 Castell, Pål. Managing yards and togetherness- Living conditions and social robustness through 
tenant involvement in open space management. Diss., Chalmers University of Technology, 2010. 
16 Boverket. Bostadsnära natur - inspiration & vägledning. Karlskrona: Boverket, 2007. E-bok. 
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2.1.1 Hållbar utveckling 

 
För att bättre förstå bostadsgårdens plats och roll i stadens hållbara utveckling 
måste en förklaring av begreppet hållbar utveckling ges. Det är också speciellt 
viktigt med tanke på examenarbetets syfte att betrakta begreppet ”hållbar 
utveckling” i förhållande till stadsplanering och boendemönster. 
 
I forskningsrapporten “Grönstrukturens synliggörande- En förutsättning för 
integration av kunskaper om grönstrukturen i stadsplaneringen” definieras 
begreppet hållbar utveckling som ett uttryck av en politisk vision om nödvändiga 
åtgärder som ska tas i syfte att hantera växande globala utvecklingsproblem som 
fattigdom, resursfördelning och miljöförstöring. Denna vision har antagits av en 
majoritet av världens nationer och har formulerats i ett antal deklarationer och 
nationella policydokument.  
 
Begreppet hållbar utveckling ses dock av rapportens författare som svårtolkat, och 
vikten av konkretisering och anpassning till lokala förhållanden understryks. 
Hållbar stadsutveckling betraktas som en utmaning av både kulturell och teknisk 
art och beskrivs som en mångfacetterad frågeställning: 
“Den rör för det första planering, drift och förvaltning av bebyggelse, mark och 
infrastruktur på ett sådant sätt att förbrukningen av ändliga resurser och miljö- 
belastningen minskar. För det andra rör den initiativ och förändringsprocesser 
som skapar förutsättningar för ekonomisk, social och kulturell utveckling och var-
dagliga handlingsmönster inom ramen för ekosystemets bärkraft, enligt demokra-
tiska principer och med beaktande av en rättvis resursfördelning i tid och rum.”17 
 
Begreppet har alltså tre dimensioner, ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet 
och det förekommer många tolkningar om vad de olika dimensionerna betyder. 
”Hållbar utveckling är således inte ett svar utan snarare en process där olika 
synsätt kan mötas.”18 
 
Gröna områden ligger högt på listan över vad människorna värderar mest i en 
stadsmiljö. Av en omfattande bostadsundersökning med nära femtusen deltagare 
framgick att utemiljön var viktig för en majoritet av de tillfrågade. Vissa egenska-
per, som grönska på gården, bilfri innegård och rumskänsla, fick höga värden av 
de tillfrågade och även den mer sammanfattande kvaliteten av upplevd “attraktivi-
tet” var viktig för de som svarade på enkäten. En av undersökningens slutsatser 
var att gårdens standard är avgörande för hur mycket den används och att ”bra 
gårdar” används mer än ”dåliga”, vilket kan tyckas vara en självklarhet.19 
 

                                                
17 Lundgren Alm, Elisabet. Korhonen, Pernilla. Castell, Pål. Tornberg, Jonas. och Malbert, Björn. 
Grönstrukturens synliggörande En förutsättning för integration av kunskaper om grönstrukturen i 
stadsplaneringen. Göteborg: Chalmers University of Technology, 2004. 
18 Elvingson, Per. Hållbar utveckling. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/lang/hållbar-utveckling (Hämtad 2012-05-22) 
19 Kristensson, Eva. Bostadsgården-det halvprivata rummet. I Bostaden och kunskapen, 178-185. 
Stockholm: Arkus, 2007. 
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Att göra städerna grönare har som positiva effekter inte bara en reduktion av 
deras stora miljöpåverkan utan också en humanisering av stadens ansikte. Att 
skapa en stad som är hållbar inte bara för miljön utan också för människan borde 
vara ett högt prioriterad mål på planerarnas agenda. Under ett seminarium som 
drevs av Swedish Green Building council och Malmö stad poängterade arkitekten 
Lars Reuterswärd, centrumledare för Mistra Urban Futures, att naturen måste få 
mycket mer utrymme i alla urbana områden.20 Detta omfattar inte bara offentliga 
miljöer som parker och gröna stråk utan även den halvoffentliga bostadsgården 
och den privata villaträdgården, som är genom sin bostadsnära karaktär viktiga 
miljöer för stadens invånare.21 Bostadsgårdar representerar en stor andel av 
stadens yta, och att maximera vegetationen på gården har många positiva effekter 
på stadens klimat och invånarnas välbefinnande.  
 

 
 
Fig. 03 Vision om en grön gård 
 
 

2.2 Lagstiftning och normer 
 
Sverige har sedan 2002 en nationell strategi för hållbar utveckling, senast reviderad 
2006. I denna står fyra strategiska utmaningar i fokus: att bygga samhället hållbart, 
att stimulera en god hälsa på lika villkor, att möta den demografiska utmaningen 
och att främja en hållbar tillväxt.22 
 
Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som är ansvarig för miljöarbetet, där 
bland annat arbetet med uppföljningen av Sveriges sexton miljökvalitetsmål ingår. 
Förutom Naturvårdsverket har Boverket ansvaret för den fysiska planeringen och 
byggnader, Riksantikvarieämbetet ansvaret för kulturmiljön och Socialstyrelsen 

                                                
20 Olsson, Titti. Humana städer är gröna städer. Movium Magasin no. 2 (2011): 4-5. 
21 Kristensson, Eva. Bostadsgården-det halvprivata rummet. I Bostaden och kunskapen, 178-185. 
Stockholm: Arkus, 2007. 
22 Regeringens skrivelse 2005/06:126. Strategiska utmaningar – En vidareutveckling av 
svensk strategi för hållbar utveckling. Stockholm: Miljö- och samhällsbyggnadsdepartamentet. 
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ansvaret för hälsofrågor. Miljömålen utformas med beaktande av fem grundläg-
gande värden: människors hälsa, den biologiska mångfalden och naturmiljön, 
kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena, ekosystemets långsiktiga produkti-
onsförmåga och en god hushållning med naturresurserna.23  
 
Uppdraget om att säkerställa bra utemiljöer i närheten av bostaden är kopplat till 
det 15:e nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”, ett miljömål som 
Boverket är ansvarigt för. Ett delmål kopplat till detta miljökvalitetsmål är att 
förbättra kvaliteten och tillgängligheten till tätortsnära grönområden samt ta fram 
strategier och program för utveckling och bevarande av gröna områden, som kan 
användas i både ombyggnads- och nybyggnadsprojekt.24 I april 2012 beslutade 
regeringen om nya preciseringar för God bebyggd miljö. En av dessa preciseringar 
är att ”det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen 
med god kvalitet och tillgänglighet”.25 
 
I handboken ”Gröna områden i planeringen” ger Boverket rekommendationer på 
minsta avståndet från bostaden till olika typer av grönområden. Närparken bör 
ligga inom 50 m från bostaden, medan lokalparken bör ligga på högst 200 m från 
bostaden.26 Men olika kommuner kan tolka rekommendationerna på olika sätt. Till 
exempel har man i Stockholms parkprogram angivit tidsavstånd till olika funktio-
ner eller upplevelsevärden. Mötesplatser, lek, grön oas och vila ska ligga på högst 
15 minuter från bostaden.27  
 
Krav på utformningen av utemiljön finns i Plan- och bygglagen, 8 kap, 9§, 10-12§ 
och 15-16§. Där nämns det att tomten ”ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på 
platsen”. Det nämns även att friyta för lek och utevistelse ska finnas i närheten av 
bostäderna, samt att utemiljön ska utformas med hänsyn till framkomlighet och 
tillgänglighet, så att även personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
ska kunna använda platsen.28  
 
Mer konkreta normer och riktlinjer saknas dock för bostadsgårdens innehåll och 
kvalitet. Ansvaret för säkerställandet av kvalitativa grönområden i staden ligger 
hos kommunerna, som själva får sätta upp mål och formulera minimikrav på 
gestaltningen av utemiljön. Kommunernas främsta styrmedel när det gäller ut-
formningen av grönområden vid ny exploatering är områdesbestämmelser och 
detaljplaner. Det är vid upprättandet av detaljplanen som kommunen har 
möjlighet att planera in klimatanpassningsåtgärder. En rekommendation till 
kommunerna som uttrycks i Boverkets skrift ”Bostadsnära natur” är att formulera 

                                                
23 Naturvårdsverket. Miljömålssystemets historia. 2014. 
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/Miljomalssystemets-historia/ (Hämtad 2014-04-25) 
24 Naturvårdsverket. God bebyggd miljö- Planering grönstruktur och vattenområden. 2014. 
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=85&pl=1 (Hämtad 2012-10-
15) 
25 Boverket. Grönstruktur i landets kommuner. Karlskrona: Boverket, 2012. E-bok. 
26 Boverket. Bostadsnära natur - inspiration & vägledning. Karlskrona: Boverket, 2007. E-bok. 
27 Markkontoret. Stockholms Parkprogram. Stockholm: Stockholms Stad, 2006. E-bok. 
28 SFS 2010:900. Plan- och bygglag. Stockholm: Socialdepartamentet. 
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krav på den bostadsnära naturens utformning och innehåll i kvalitets- och 
gestaltningsprogram kopplade till planbestämmelser för detaljplaner.29 
Kvalitetsprogram kopplade till detaljplaner kan innehålla kriterier och minimikrav 
för gestaltningen av utemiljön och när dessa program är en del av markupp-
låtelseavtalet har de status som civilrättsliga avtal.30 
 
Man talar ibland om ”grönytefaktor”, GYF, ett relationstal för att mäta 
fördelningen mellan växtlighet och dagvattenhantering i förhållande till bebyggd 
kvadratmeteryta.31 Målet är att säkerställa grönskande utemiljöer vid nybyggnation.  
För att uppnå de högt ställda kraven i GYF krävs att gårdsmiljön innehåller 
element som gröna tak, gröna fasader, större träd samt olika former av vegetation 
som lockar fåglar och insekter.  
 
Vid bygglovsansökningar har kommunen möjlighet att få insyn iden tänkta gestalt-
ningen. Där kan kommunen kräva att exploatören redovisar ritningar för hur ute-
miljön och den reglerade vegetationen kommer att utformas. I en artikel i tidskrif-
ten Arkitekten menar landskapsarkitekten Mattias Gustafsson att det huvudsakli-
gen är kommunens ansvar att ställa hårdare hållbarhetskrav krav på byggherrarna. 
Detta för att säkerställa en landskapsplanering som kan leverera de nyttiga eko-
systemtjänsterna, exempelvis genom flödeskrav på utgående dagvatten och grön-
ytefaktor. Han föreslår också införandet av ett ekonomiskt incitament som ska 
motivera byggherrarna att lägga mer tid och resurser på landskaps-arkitekturen i 
projekten. Detta incitament kan vara i en form av en “ekosystemtjänstpremie”, där 
byggherren får tillbaka en viss summa som han betalar för marken, efter upp-
visandet av byggd anläggning med hållbara funktioner. Eftersom hela samhället 
drar nytta av de urbana ekosystem-tjänsterna tycker Gustafsson att “ekosystem-
tjänstpremien” från kommunens sida skulle vara en bra lösning som kan driva på 
grön innovation och en fortsatt diskussion angående vad som är hållbar stads-
utveckling.32

                                                
29 Boverket. Bostadsnära natur - inspiration & vägledning. Karlskrona: Boverket, 2007. E-bok. 
30 ibid. 
31 Gustafsson, Mattias. Grönare städer med grönytefaktor. Hållbar stad. 2012. 
http://www.hallbarstad.se/blogs/posts/38-urbio-gronare-stader-med-gronytefaktor (Hämtad 2014-04-
20) 
32 Gustafsson, Mattias. ”Ge byggherren skäl att skapa gröna städer”. Arkitekten no. 11(2013): 20. 
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3 Genomförande 
 

3.1 Litteraturstudie  
 

Litteraturstudien fokuserade på material som hade den bostadsnära miljön och 
bostadsgården i fokus. Eftersom analysen av bostadsgården skulle göras utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv var även litteratur anknuten till hållbar utveckling intressant. 
Ett antal uppsatser, avhandlingar och rapporter visade sig vara mycket använd-
bara. De innefattade flera relevanta aspekter som skulle undersökas i examens-
arbetet, bland annat bostadsnära naturens viktiga uppgifter ur ekologisk synpunkt, 
de boendes förhållande till och användning av den bostadsnära miljön, odling på 
gården och gårdens roll för områdets sociala och ekonomiska hållbarhet. 

 

3.1.1 Bostadsnära natur i stadsplaneringssammanhang 

 
En analys av de senaste årens forskning inom hållbar utveckling gjordes som en 
inledning på arbetet. Fokus låg på den konkreta kopplingen mellan hållbarhet och 
den bostadsnära miljön.  
 
En av de största beställarna av forskningsrapporter inom området hållbar 
utveckling är idag Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhälls-
byggande, Formas. Formas rapport från 2011, “Hållbar stadsutveckling” av Lena 
From, ger en översikt över de senaste årens forskning inom hållbar utveckling 
samt belyser framtida forskningsbehov. Författaren uppmärksammar två aspekter 
som är viktiga för en fortsatt hållbar stadsutveckling. Den ena är helhetsseende 
genom integrering och värdering av olika faktorer i städernas utveckling, bland 
annat miljömässiga, ekonomiska, sociala och kulturella faktorer. Den andra är 
anpassning av varje enskilt projekt till lokala förhållanden.33  
 
Vikten av att ha ett samspel mellan de olika dimensionerna samt hållbarhets-
begreppens kontextberoende var två av rapportens slutsatser. Kontextualisering 
syns som en ytterst viktig del i hållbarhetsprocessen och när detta inte görs, 
riskerar hela processen att tappa värde och inte nå sin potential.34 
 
Den största satsningen inom hållbar utveckling i Sverige har varit på forskningen 
inom klimat- och energifrågor, ekosystemtjänster och miljöekonomi. Enligt 
grönstrukturforskare är det viktigt att fokusera på grönskans mångfunktionella 
betydelse som en viktig utgångspunkt för arbetet med att utveckla långsiktigt 
hållbara städer. 

                                                
33 From, Lena. Hållbar stadsutveckling- forskningsöversikt. Stockholm: Forskningsrådet Formas, 2011. 
34 ibid. 
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En av dagens stora utmaningar inom stadsplanering är hur städerna kan hantera 
framtida klimatförändringar. Klimatförändringsaspekter som är av särskilt intresse 
för städerna är den kontinuerliga höjningen av halten koldioxid i atmosfären på 
grund av utsläpp från bland annat trafik och industrier och en påtaglig uppvärm- 
ning i tätbefolkade områden, som skapar den så kallade ”värmeöeffekten”. Den 
kan beskrivas som en ökad temperatur och luftfuktighet i staden jämfört med 
närliggande landsbygd. Detta beror på att stadens bebyggelse har en hög värmelag-
ringskapacitet samt att mängden hårdgjorda ytor i staden sänker infiltreringskapa-
citeten och ger en bristfällig kyleffekt.35 Den prognoserade havsnivåökningen som 
påverkar främst kuststäderna är också en del av klimatproblematiken och ett 
scenario som kräver effektiva anpassningsåtgärder av den byggda miljön.  
 
I takt med att de ovannämnda problemen blir mer påtagliga växer också 
medvetenheten om stadsplaneringens betydelse för miljön. En ökad befolkning 
och fortsatt migration mot dem stora städerna medför en framtida förtätning av 
stadsmiljön, vilket betyder att gröna områden är allt svårare att bevara. Samtidigt 
uppmärksammas allt oftare de gröna områdenas positiva effekter på både klimatet 
i staden och människors liv, vilket skapar ett ökat behov av att balansera de två till 
synes motsatta tendenserna. 
 
En stor framtida utmaning som nämns bland annat i Boverkets skrift från 2007 
“Låt staden grönska-klimatanpassning genom grön struktur” är omställningen av 
den befintliga bebyggelsen i staden så att den kan hantera klimatförändringarna. 
En möjlighet som ännu inte har fått tillräckligt uppmärksamhet i stadsplanerings-
sammanhang är arbetet med den befintliga bebyggelsen genom dess mellanrum 
och de gröna- och blå strukturerna. En programmering av offentliga urbana 
miljöer är viktig om dessa miljöer ska bidra till allas välbefinnande.36 
 

Grönstrukturen 
 
Grönstrukturbegreppet har introducerats i den svenska planeringsdiskussionen 
under 1990-talet som en del av en ökande uppmärksamhet på ekologiska aspekter 
inom stadsutvecklingen. Grönstruktur kan definieras som ett sammanhängande 
system av grönska, mark och vatten i anslutning till bebyggda miljöer. En definiti-
on för grönstruktur som har använts i olika avhandlingar och forskningsrapporter 
är “städernas samtliga vatten- och markområden som varken är bebyggda eller 
hårdgjorda.”37 
 
En rik grönstruktur ska innehålla många funktioner och uppfylla många roller, 
både som ekosystem för djur och växter, renare luft och bättre klimat i staden och 
rekreation för stadens invånare. Även rekreativa och estetiska funktioner är 

                                                
35 Boverket. Mångfunktionella ytor – Klimatanpassning av befintlig bebyggd 
miljö i städer och tätorter genom grönstruktur. Karlskrona: Boverket, 2010. E-bok. 
36 Gustafsson, Mattias. ”Ge byggherren skäl att skapa gröna städer”. Arkitekten no. 11(2013): 20. 
37 Lundgren Alm, Elisabet. Stadslandskapets obrukade resurs: om grönstrukturens potential och 
synliggörande i en hållbar stadsutveckling. Diss., Chalmers University of Technology, 2001. 
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viktiga. Vid fysisk planering är en kartläggning av de olika funktionerna viktig för 
att ge grönstrukturen ett rikare, mer hållbart innehåll.38 
 
Det finns två typer av grönstruktur: den faktiska och den formella grönstrukturen. 
Den faktiska grönstrukturen innehåller alla gröna ytor i staden, även mark som är 
privatägd så som bostadsgårdar i flerbostadshusområden och villaträdgårdar. Den 
formella grönstrukturen består enbart av gröna ytor som kommunen är huvudman 
för, vilket ger i planeringen ett mycket begränsat perspektiv över hur staden i 
verkligheten ser ut. Den kvantitativa skillnaden mellan de två strukturerna är 
väsentlig. Därför bör grönstrukturplaneringen ta vara på den potential som en 
integrering av den faktiska grönstrukturen i planeringen skulle medföra.39  
 

 
 
 
 
 

 
Grönstrukturplanering syftar på uppförandet av särskilda planer som redovisar ett 
områdes gröna ytor och förslag för framtida insatser som berör dessa ytor. 
 
Grönplanen ses som ett omfattande planeringsunderlag och beskrivande komple- 
ment till översiktsplanen. Dessa grönplaner har blivit allt vanligare och finns idag 
tillgängliga i ett stort antal kommuner och större städer i Sverige, bland annat 
Stockholm, Malmö och Jönköping. År 2011 hade 23 % av kommunerna angett att 
de hade kommunomfattande sådana dokument, medan 15 % hade det för en del 
av kommunen. I 14 % av kommunerna pågick arbete med att ta fram grön-
strukturplaner.40 
 
Vid sidan av arbetet med grönplaner har vissa kommuner börjat fokusera på att 

                                                
38 Boverket. Grönstruktur i landets kommuner. Karlskrona: Boverket, 2012. E-bok. 
39 Lundgren Alm, Elisabet. Korhonen, Pernilla. Castell, Pål. Tornberg, Jonas. och Malbert, Björn. 
Grönstrukturens synliggörande En förutsättning för integration av kunskaper om grönstrukturen i 
stadsplaneringen. Göteborg: Chalmers Reproservice, 2004. 
40 Boverket. Grönstruktur i landets kommuner. Karlskrona: Boverket, 2012. E-bok. 

Fig. 04 Formell och faktisk 
grönstruktur i Göteborg 

Fig. 05 Grönstrukturen i planeringen 
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även integrera vattnet i planeringen, med relaterade frågor så som magasinering av 
regnvatten, möjligheter för våtmarker, dammar, bäckar och öppna diken. 
Boverkets skrift “Låt staden grönska” betonar vikten av att använda översikts- 
planerna för att markera lämpliga områden för fördröjning av regnvattnet.41 
 

Mångfunktionella ytor och ekosystemtjänster 
 
I Boverkets rapport från 2010, “Mångfunktionella ytor- klimatanpassning av 
befintlig bebyggd miljö i städer och tätorter genom grön struktur”, uppmärksam-
mas vikten av den fysiska planeringen för att minimera framtida klimatförändring- 
ar och för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. I rapporten används 
mångfunktionella ytor som en benämning på stadens gröna och blåa områden 
som planeras strategiskt för att bidra till en reduktion av stadens klimatpåverkan.  

 
Fig. 06 Illustration mångfunktionella ytor 
 
De mångfunktionella ytorna bidrar med ett flertal ekosystemtjänster, bland annat 
dagvattenhantering, rening av luften och minskning av koldioxidhalterna, 
temperatursänkning under sommarmånaderna, skydd från skadligt UV-ljus, 
skapande av sociala mötesplatser och rekreationsmiljöer samt bevarande av den 
biologiska mångfalden i staden. Dessa ekosystemtjänster som naturen 
tillhandahåller är viktiga för att uppnå hållbarheten både på stadsnivå och på den 
lokala nivån, i stadens bostadsområden.42 
 
 

                                                
41 Boverket. Låt staden grönska-klimatanpassning genom grön struktur. Karlskrona: Boverket, 2010. 
E-bok. 
42 Boverket. Mångfunktionella ytor – Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och tätorter 
genom grönstruktur. Karlskrona: Boverket, 2010. E-bok. 
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Ekonomiska aspekter  
 
Ekonomin spelar ofta en avgörande roll när beslut om bevarande och skapande av 
gröna områden, både på stadsnivå och i bostadsområden, ska tas. Miljövärdena 
görs synliga främst när de är möjliga att uttrycka i ekonomiska termer. Dessa 
värden, bland annat ekosystemtjänsternas ekonomiska värden, är dessutom svåra 
att beräkna. I Boverkets rapport om mångfunktionella ytor nämns de ekonomiska 
fördelarna som kan fås genom att investera i och förvalta grönstruktur. Enligt 
rapporten kan investering i grönstruktur ge både direkt och indirekt ekonomisk 
avkastning samt minskade kostnader i offentlig och privat sektor.43  
 
Bland områden där en tydlig ekonomisk vinst kan fås är stadens VA-nät, som blir 
mindre belastad vid kraftig nederbörd om dagvattenhanteringen på lokal nivå 
fungerar.  Dammar och fördröjningsmagasin kan ta hand om stora mängder 
vatten, men även gröna ytor på gården och gröna tak absorberar vattnet mycket 
bättre än hårdgjorda ytor. Grönstrukturen bidrar även till en förbättrad luftkvalitet 
och minskning av partikelhalten i städerna, vilket på sikt kan minska de samhälls-
ekonomiska förlusterna som följer av luftföroreningar.44  
 
I en annan skrift från Boverket, “Låt staden grönska”, ses gröna ytor som en 
strategisk investering i staden. Gröna ytornas ställning som attraktiva platser för 
både boende och besökare gör att de kan fungera som ett ekonomiskt nav i 
kommunen.45 Ett exempel är kommunen Enköping, som är en av Sveriges 
ledande park- och trädgårdskommuner. Kommunen betonar vikten av kvalitativa 
offentliga utemiljöer och är med i ett nationellt nätverk som heter Swedish Society 
of Public Parks and Gardens, vars syfte är att öka och stärka trädgårdsturismen i 
Sverige.46  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
43 Boverket. Mångfunktionella ytor – Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och tätorter 
genom grönstruktur. Karlskrona: Boverket, 2010. E-bok. 
44 Boverket. Låt staden grönska-klimatanpassning genom grön struktur. Karlskrona: Boverket, 2010. 
E-bok. 
45 ibid. 
46 Lindvall, Tomas. Välkommen till Enköpings parker. Enköpings kommun. 2014. 
http://www.enkoping.se/swwwing/app/cm/Browse.jsp?PAGE=1201&utm_source=kortadress&utm_me
dium=redirect-service&utm_campaign=parker (Hämtad 2014-04-17) 

Fig. 07 Park i Enköping 
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3.1.2 Bostadsnära naturens roller med anknytning till hållbarhet  

 
Den hållbara utvecklingen är en tvärvetenskaplig, komplex fråga som innehåller 
bland annat sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. En välfungerande 
utemiljö som innehåller funktioner för alla åldrar samt känns trygg och välkom-
nande är en viktig del i ett bostadsområde.  
 

Social arena 
 
I storstäder koncentreras människors sociala liv kring de centrala delarna av staden 
där biograferna, restaurangerna, kaféerna och de stora köpcentra finns, vilket 
gör att de flesta spenderar allt mindre tid ute i sitt bostadsområde. Trots denna 
utveckling, är närmiljön fortfarande viktig för de flesta. I en studie om grannska-
pets betydelse svarade över 80 % av de tillfrågade att närmiljön var viktig. Det 
sociala förhållandet knuten till närmiljön, grannarna och relationen till grannarna, 
pekades ut som viktigast.47  
 
Bostadsgården och andra gemensamma områden i närheten av bostaden uppfyller 
en roll som social arena, en plats där folk kan mötas på deras egna villkor. Gården 
skapar möjligheter för möten och socialt liv, vilket kan stärka relationerna inom 
grannskapet. Möten som för samman personer från skilda kulturer, kan hjälpa 
nyanlända boende att bättre integrera sig i samhället, lära sig det svenska språket 
och skaffa sig värdefulla kontakter.4849 
 

 
 
Att vara inblandad i utformningen och skötseln av den fysiska närmiljön är också 
en möjlighet för folk att mötas inom grannskapet. Det är ett tillfälle för många att 
lära känna sina grannar och knyta kontakter. Genom att organisera sig inför 
skötseln av utemiljön och bilda boendegrupper skapar man en stark tillhörighets-
känsla och bidrar till att stärka de sociala banden inom området.50  

                                                
47 Olsson, Sören. Det lilla grannskapet. I Bostaden och kunskapen. 152-165. Stockholm: Arkus, 2007. 
48 Torseke Hulthén, Kerstin. Bra bostadsgårdar- Här vill vi bo! Stockholm: Svensk byggtjänst, 2000. 
49 Stadsbyggnad. Odla i stan. 2013. http://stadsbyggnad.org/2013/09/odla-i-stan/ (Hämtad 2014-08-30) 
50 Olsson, Sören. Det lilla grannskapet. I Bostaden och kunskapen. 152-165. Stockholm: Arkus, 2007. 

Fig. 08 Gården som plats för möten 
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Bostadsgårdar som fungerar som sociala knutpunkter blir dessutom tryggare 
miljöer. När individen inte längre är anonym utan har ett förhållande med sina 
grannar känner man sig trygg att gå till och från bostaden, men också att vistas på 
gården vid olika tider på dygnet.51 
 

Arena för deltagandeprocesser och delaktighet 
 
Eftersom de boende är de som använder gården, är det också viktigt att de känner 
att de kan påverka hur den ser ut. Boendepåverkan kan ske både tillfälligt, vid 
gårdens ombyggnad eller upprustning, eller mer permanent, genom delaktighet i 
förvaltningen av gården. 
 
Att låta de boende vara med och påverka när en ombyggnad eller förändring i 
närmiljön görs kan även ses som en demokratiaspekt. Folk kan känna sig delaktiga 
genom att de får makten att bestämma över vissa åtgärder. Detta kan leda till att 
de boende känner sig stolta över sitt bostadsområde och trivs bättre, vilket gör att 
de väljer att stanna kvar i området under en längre period.52  
 
I ombyggnaden av gårdar i miljonprogrammets områden har boendemedverkan 
och lokal samverkan varit viktiga delar i ombyggnadsprojektet, med påföljder som 
ökad motivation och uthållighet. 53   
 

 
 
Fig. 09 Alla kan vara delaktiga i aktiviteter på gården 
 
Pål Castells doktorsavhandling ”Managing yards and togetherness” behandlar 
mycket ingående olika typer av självförvaltningsprocesser. Självförvaltning betyder 
att förvaltningen av utemiljön sköts helt eller delvis av de boende. Castells 
fallstudie av ett bostadsområde i stadsdelen Angered i Göteborg pekade på tydliga 

                                                
51 Olsson, Sören. Det lilla grannskapet. I Bostaden och kunskapen. 152-165. Stockholm: Arkus, 2007. 
52 Boverket. Gårdsutveckling i miljonprogramsområden. Karlskrona: Boverket, 2008. E-bok. 
53 From, Lena. Hållbar stadsutveckling- forskningsöversikt. Stockholm: Forskningsrådet Formas, 2011. 
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kopplingar mellan boendemedverkan och användningen av gården, och även 
mellan självförvaltningen och gårdens utseende. Även fastighetsägarens roll 
diskuteras. Fastighetsägaren kan genom sin roll stödja demokratiska och 
inkluderade medverkandeprocesser genom att hitta en bra balans i makt-
fördelningen.  
 
Det finns formella och informella organisationsformer när det gäller själv-
förvaltning, och fastighetsägaren är ofta den som bestämmer vilken form 
självförvaltningen kommer att ta. Den formella självförvaltningen är den där 
fastighetsägaren har tillsammans med de boende bestämt att de boende skulle 
överta delar av eller hela skötseln av bostadsgården, ibland i samarbete med en 
representant från fastighetsägarens organisation. Överenskommelsen formaliseras 
genom att skriva på ett visst kontrakt mellan fastighetsägaren och boendegruppen. 
Detta är vanligare bland de stora fastighetsägarna som till exempel Bostads 
Poseidon AB i Göteborg, MKB i Malmö eller Familjebostäder AB i Göteborg än 
bland mindre, privata fastighetsägare. Informell självförvaltning uppstår där en 
grupp av boende deltar i trädgårdsarbete eller odling på gården utan en formell 
överenskommelse mellan dem och fastighetsägaren. 54  
 
Även konflikterna som kan uppstå vid självförvaltningen uppmärksammas, 
konflikter inom gruppen som engagerar sig i förvaltningen, mellan de som 
engagerar sig och de som inte gör det, och mellan fastighetsägarens organisation 
och de boende. Vinsterna som kan fås genom att stödja boendemedverkan är 
dock så omfattande, att de överväger nackdelen med de eventuella konflikter som 
kan uppstå.55 
 
Även på kommunnivå kan förvaltningen av vissa av stadens gröna områden delvis 
skötas av invånarna. I många kommuner finns önskemål från organisationer om 
att få bli mer delaktiga genom just lokal förvaltning av naturområden. Förutom att 
de bidrar till en sänkning av kommunens utgifter kan man få vinster som ökat 
engagemang för sin bygd och socialt umgänge.56 
 

Naturupplevelser och utevistelse 
 
Att vistas i gröna miljöer och ha dem nära bostaden kan betyda mycket för den 
moderna människan. Gårdarna kan erbjuda en stund för lugn avkoppling och 
meditation, men kan samtidigt vara inspirerande och stimulerande. För vissa 
boendegrupper med begränsad rörlighet som barn, äldre och sjuka är den 
bostadsnära naturen ännu viktigare, då den finns tillgänglig i närheten av bostaden. 
Även en mindre gård kan erbjuda en viss kontakt med naturen, så länge det finns 
vegetation och även vatten, vilket lockar små djur som fåglar, harar eller ekorrar.57 

                                                
54 Castell, Pål. Managing yards and togetherness- Living conditions and social robustness through 
tenant involvement in open space management. Diss., Chalmers University of Technology, 2010. 
55 ibid. 
56 Boverket. Bostadsnära natur - inspiration & vägledning. Karlskrona: Boverket, 2007. E-bok. 
57 ibid. 
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Lärande 
 
Gårdarna erbjuder också en möjlighet att observera naturens dynamik och 
föränderlighet och är samtidigt en arena för främjande av ekologisk läskunnighet 
bland de boende. Med hjälp av den bostadsnära naturen kan människan utveckla 
en förståelse för naturen och dess resurser, vilket kan leda till ett ökat 
miljöengagemang. Det kan också bidra till, att man känner sig bättre förankrad i 
naturen, i sin bygd och miljö.  

 
 

 
Barn lär sig ofta mer om naturen, om de kan observera den på nära håll, gärna 
genom lek och upptäckter. I naturmiljön utanför hemmet kan barn på egen hand 
börja utforska världen. Eftersom barn tillbringar mer tid i sin utemiljö kan en 
stimulerande och varierad gård ha stor betydelse för barnens sociala, fysiska och 
mentala utveckling. Gården kan vara en plats som väcker barnens natur- och 
miljöintresse och ökar förståelsen för de naturliga processerna.58  
 

Symboliskt och estetiskt värde 
 
Gårdens utseende kan vara en betydande faktor för hur bostadsområdet upplevs, 
både av de boende och av besökare. En majoritet av de tillfrågade i en stor 
bostadsundersökning tyckte att gårdens utseende och skötsel var viktiga för 
upplevelsen av bostadsområdet.59 Även områdets upplevda status i staden kan 
påverkas av hur utemiljöerna utformas, förvaltas och används.  
 
Forskning inom estetisk hållbarhet bedrivs av Sveriges Arkitekter, där bland annat 
gestaltningens betydelse för människors identitet och känsla av tillhörighet 
studeras.60 Detta område kan anses ligga i nära anslutning till social hållbarhet, 
eftersom begrepp som “identitet” och “tillhörighet” är två viktiga aspekter för 
människans välbefinnande. Här kan bostadsgårdens potential för att skapa ett 
                                                
58 Boverket. Bostadsnära natur - inspiration & vägledning. Karlskrona: Boverket, 2007. E-bok. 
59 Olsson, Sören. Det lilla grannskapet. I Bostaden och kunskapen. 152-165. Stockholm: Arkus, 2007. 
60 From, Lena. Hållbar stadsutveckling- forskningsöversikt. Stockholm: Forskningsrådet Formas, 2011. 

Fig. 10 Pedagogik på gården Fig. 11 Lärande i alla åldrar 
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samband mellan människor och deras livsmiljö uppmärksammas. Utemiljöns 
gestaltning kan, i samma grad som husets gestaltning, öka de boendes känsla av 
identitet och tillhörighet.61 
 

 
 
Fig. 12   Konst på gården är ofta identitetsskapande 
 
I vissa fall kan särskilda kvaliteter skapas på gårdarna som ett komplement till 
gårdens övriga funktioner. Ett intressant exempel är anläggandet av skulptur- 
parker i kommunala bostadsområden i Hällefors. Totalt fyra skulpturparker 
tillkom i olika bostadsområden: Polstjärnan, Millesparken, Trasten och Mästarnas 
park. Skulpturerna, som fyller de gröna ytornas tomhet, har bidragit till att 
omvandla områdena från mindre attraktiva till omtyckta av stadens invånare. 
Användningen av konst på de gröna områdena skapar också en kulturell identitet 
som stärker invånarnas känsla för området.62 
 
Gårdarnas betydelse för en kulturell hållbarhet är uppenbart i bevarandet av vissa 
traditioner och seder som sedan länge har utförs med naturen som bakgrund. 
Gårdarna kan bli kuliss och mötesplats för det gemensamma firandet av högtider 
som till exempel midsommarafton, Valborg och påsk. Gården kan även uppfylla 
en roll som mötesplats mellan olika kulturer, en plats där man kan upptäcka och 
bekanta sig med andra kulturers traditioner.63  
 

Hälsofrämjande 
 
Människors hälsa är en viktig del av en hållbar utveckling, vilket uppmärksammas i 
flera av Sveriges 16 miljökvalitetsmål.  
 
Hur stadens natur bidrar till invånarnas hälsa är idag ett forskningsfält som växer 
                                                
61 From, Lena. Hållbar stadsutveckling- forskningsöversikt. Stockholm: Forskningsrådet Formas, 2011. 
62 Torseke Hulthén, Kerstin. Bra bostadsgårdar- Här vill vi bo! Stockholm: Svensk byggtjänst, 2000. 
63 Boverket. Bostadsnära natur - inspiration & vägledning. Karlskrona: Boverket, 2007. E-bok. 
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mycket snabbt och som har varit föremål för ett antal studentavhandlingar. Några 
undersökningsområden i Sverige är för närvarande rehabiliteringsträdgårdar, där 
naturens och odlingens betydelse vid återhämtning efter stressreaktioner 
studeras.64 Forskning visar att naturen har restorativa effekter, den ger vila och 
återhämtning och även utsikten mot en grön gård kan ha en lugnande effekt.65  
 
Den negativa påverkan av buller, luftföroreningar och skadlig UV-strålning samt 
en stressig vardag kan motverkas av en grön, lugnande och skyddande utemiljö. 
Träd och andra gröna växter renar luften genom upptagning av koldioxid från 
atmosfären och syreproduktion. Samtidigt bidrar de med temperatursänkning och 
erbjuder en behaglig skugga under varma sommardagar. En annan fördel med en 
väl tilltagen grönska är att den kan användas som bullerbarriär i bostadsområden 
för att utestänga obehagliga ljud från trafiken, ljud som i vissa fall kan ge upphov 
till en långvarig stress.66  
 

Biologisk mångfald 
 
Gröna rum som är artrika främjar naturförståelsen och bidrar till stadens 
biologiska mångfald. En varierad växtlighet är en förutsättning för ett rikt djurliv. 
Vattenelement på gården så som dammar och våtmarker kan locka till sig många 
olika djurarter och där kan även mer sällsynta vattenväxter förekomma.67  
 
Att gröna områden i staden har kontakt med varandra gör att en grön korridor 
skapas genom vilken djur kan förflytta sig.  
 

Stadsodling 
 
Odling i staden är ett växande intresse, både i Sverige och utomlands. Historiskt 
sett har människor odlat i stadsmiljöer under krigstider, för att kunna bidra till 
husbehovet i perioder där tillgången på mat var begränsad. Idag handlar 
stadsodling i västvärlden mer om ett behov från stadsmänniskans sida att komma 
närmare naturen och ha möjligheten att kontrollera var maten kommer ifrån.  
Att odla sin egen mat kan betyda mycket för den moderna klimatmedvetna 
människan, då en större del av hushållsbehovet kan täckas av närodlad, ekologisk 
mat, som inte transporteras långa sträckor eller behandlas med kemiska 
bekämpningsmedel.68 
 

                                                
64 From, Lena. Hållbar stadsutveckling- forskningsöversikt. Stockholm: Forskningsrådet Formas, 2011. 
65 Boverket. Bostadsnära natur - inspiration & vägledning. Karlskrona: Boverket, 2007. E-bok. 
66 Boverket. Låt staden grönska-klimatanpassning genom grön struktur. Karlskrona: Boverket, 2010. 
E-bok. 
67 Boverket. Bostadsnära natur - inspiration & vägledning. Karlskrona: Boverket, 2007. E-bok. 
68 Hörnstein, Karin. Stadsodling som begrepp i Sverige-bakgrund, nulägesbeskrivning och tänkbar 
utveckling. Lic.-avh., Sveriges lantbruksuniversitet, 2010. E-bok. 
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Odlingsytor i staden bidrar som övriga gröna ytor till en sänkning av koldioxid-
halterna, rening av luften och fördröjning av dagvatten, några av grönstrukturens 
ekosystemtjänster.69  
Samtidigt erbjuder de möjlighet för avkoppling och rekreation, men även fysisk 
aktivitet, vilket bidrar till invånarnas hälsa och välbefinnande.70  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Odlingen är också ett sätt att få kontakt och umgås med sina grannar. Att 
organisera sig för att driva ett odlingsprojekt kan även stärka de boendes ställning 
gentemot hyresvärden och öka de boendes inflytande och ansvar i förvaltningen 
av utemiljön.71  
 

Dagvattenhantering 
 
Lokal dagvattenhantering minskar belastningen på kommunens vattenlednings-
system. Detaljplaner är ett viktigt styrinstrument för en bra dagvattenhantering. 
Genom detaljplanering kan goda förutsättningar för en väl fungerande dagvatten-
hantering skapas och där kan kommunen även begränsa exploateringsgraden och 
andelen hårdgjorda ytor.72   
 
Miljöanpassade dagvattensystem är en viktig del i den hållbara stadens infra-
struktur. På gården kan öppna vattendröjande element som våtmarker och 
dammar anordnas, där vattnet kan avdunsta under en längre period. Dessa 
vattenrika ytor blir även en miljö med ett rikt växt- och djurliv, vilket kan vara ett 
positivt inslag på gården. 73 

                                                
69 Boverket. Låt staden grönska-klimatanpassning genom grön struktur. Karlskrona: Boverket, 2010. 
E-bok. 
70 Boverket. Bostadsnära natur - inspiration & vägledning. Karlskrona: Boverket, 2007. E-bok. 
71 Castell, Pål. Managing yards and togetherness- Living conditions and social robustness through 
tenant involvement in open space management. Diss., Chalmers University of Technology, 2010. 
72 Boverket. Låt staden grönska-klimatanpassning genom grön struktur. Karlskrona: Boverket, 2010. 
E-bok. 
73 ibid. 

Fig. 13 Stadsodling, Drottninghög, 
           Helsingborg 



Genomförande 

28 

3.1.3 Gårdens fysiska och upplevda egenskaper  

 
Även om det inte finns bestämda riktlinjer eller mallar för hur en gård ska se ut, så 
finns det vissa egenskaper i gårdens utformning som är viktiga att ha i åtanke vid 
nyanläggning eller upprustning, för att skapa en trivsam och väl besökt utemiljö. 
Det finns både mindre och mer konkreta egenskaper som kan påverka hur gården 
upplevs av de boende. Följande egenskaper pekades ut som viktigast att ta 
ställning till vid utformning och planering.747576 
 

Zonering 
 
En tydlig avgränsning mellan privata, halvprivata, halvoffentliga och offentliga 
zoner är viktig för en välfungerande gård. Tydlighet i zoneringen stödjer det 
sociala livet på gården och gör att människor känner sig bekväma där. På alla 
bostadsgårdar finns det både ytor av en mer privat och ytor av mer offentlig 
karaktär. Hur en viss plats upplevs har att göra med var respektive plats befinner 
sig i förhållande till närliggande bebyggelse och vägar.  
 
Offentliga zoner är en del av staden i stort och ligger i anslutning till gården, intill 
vägar och gångstråk. Parkeringsplatser är ett exempel på en sådan zon. Vid höga 
hus kan en otydlig avgränsning mellan gården och intilliggande mark göra att 
gården känns mer offentlig och inte används lika mycket av de boende.77 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Halvoffentliga och halvprivata zoner upptar den största delen av en bostadsgård. 
Hit räknas alla uteplatser på gården som är tänkta att nyttjas gemensamt av de 
boende. Lekplatser, sittplatser och platser för sociala aktiviteter samt även andra 
                                                
74 Boverket. Gårdsutveckling i miljonprogramsområden. Karlskrona: Boverket, 2008. E-bok. 
75 Kristensson, Eva. Bostadsgården-det halvprivata rummet. I Bostaden och kunskapen, 178-185. 
Stockholm: Arkus, 2007. 
76 Torseke Hulthén, Kerstin. Bra bostadsgårdar- Här vill vi bo! Stockholm: Svensk byggtjänst, 2000. 
77 Boverket. Gårdsutveckling i miljonprogramsområden. Karlskrona: Boverket, 2008. E-bok. 

Fig. 14 Zonering på gården 
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funktioner kan placeras här. Att de här zonerna känns mer offentliga eller mer 
privata har att göra med deras placering i förhållande till gatan och husen. Om en 
sådan plats finns i närheten av entréerna känns den mer privat och används då 
mest av de som bor på gården. Om den däremot ligger i närheten av en gata eller 
gångstråk genom området kan den användas även av utomstående.78  
 
Privata zoner på gården utgörs av platser 
där endast ett hushåll har tillträde och de 
brukar ligga i anslutning till husen. 
Exempel på privata zoner är mark-
terrasser eller andra privata uteplatser. 
De privata platserna brukar ha en 
avgränsning mot dem gemensamma 
delarna av gården. Eftersom området i 
omedelbar anslutning till husens 
bottenvåning upplevs som mer privat 
och ogärna används av de boende, kan  
privata uteplatser med fördel anläggas 
här.79 
 

Flexibilitet 
 
Det är viktigt att ha ett långtidsperspektiv i anläggningen av gården. Att kunna 
justera olika ytors funktioner allt eftersom brukarnas behov och aktiviteter ändras 
gör att gården kan fortsätta utnyttjas lika mycket även i framtiden, om 
boendesammansättningen förändras.80 
 

Rumslighet 
 
Rumslighet kan vara en 
svårdefinierad egenskap och har 
mer att göra med hur man 
upplever gården. Rumslighet är 
känslan av arkitektoniskt rum, att 
gården är en inramad plats som 
erbjuder förutsättningar för det 
sociala livet. Det måste finnas en 
fysisk avgränsning mot omgivande 
fastigheter, gator och andra gårdar 
för att gården ska upplevas som en 
gård.  
 

                                                
78 Boverket. Gårdsutveckling i miljonprogramsområden. Karlskrona: Boverket, 2008. E-bok. 
79 ibid. 
80 ibid. 

Fig. 15  Privata uteplatser, Gårdsten, Göteborg 

Fig. 16  Bra rumslighet, Augustenborg, Malmö 
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De rumsbildande elementen kan vara till exempel husens väggar, anlagda murar, 
träd och buskage, staket och möblemang. Men även himlen och trädkronorna kan 
upplevas som ett naturligt och behagligt tak.81  
 
Skalan på gården är viktig, eftersom det finns en gräns för när gården inte 
längre upplevs tillhöra bostaden, när överblickbarheten försvinner. För stora 
gårdar kan bli vidsträckta, avskräckande miljöer. För små gårdar kan vara svåra att 
utforma för att tillfredsställa alla boendekategorier. Samtidigt kan solförhållandena 
på en liten gård vara ogynnsamma och en skuggig gård är inte lika inbjudande som 
en solig sådan. Det finns dock en ganska bred ram inom vilken storleken på 
gården kan variera utan negativ påverkan på hur gården kan anläggas.82 
 

Tillgänglighet 
 
Att gården ska vara en plats där alla boende är välkomna är en självklarhet. Det 
måste finnas entréer till gården direkt från husen, annars kan de boende uppleva 
att gården inte är till för dem.  
 
Vid anläggning av gården ska hänsyn tas till framkomligheten, att det finns vägar 
som är tillräckligt bredda och att trappor som begränsar framkomligheten inte 
förekommer. Alla ska kunna ta sig till dem olika platserna på gården. I Plan- och 
bygglagen anges att tomter och allmänna platser ska utformas så att de är tillgäng-
liga och kan användas av personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga.83 
 
Här ska även hänsyn till den långsiktiga förvaltningen tas, så att gården är fram-
komlig för till exempel skötselmaskiner.  
 

Klimat- och bullerskydd  
 
Möjlighet för vistelse på gården ska tillgodoses under olika tider på dygnet, vid 
olika väderförhållanden samt under olika årstider. Det ska finnas skyddade platser, 
som kan användas vid olika väderlek. Soliga platser som vetter mot söder kan 
finnas mot en vägg och kan utnyttjas på våren, hösten och även vintern. Under 
varma sommardagar är skugga mest eftertraktad och det är i synnerhet trädskugga 
som känns som mest behaglig. Regnskydd i form av tak ska finnas i anslutning till 
entréerna, men även på gården kan sittplatser med fördel skyddas från regn för at 
erbjuda de boende möjlighet att vistas ute i alla väderlek.84  
 
Minst lika viktigt är vindskyddet. Blåsiga dagar kan en gård som saknar 
vindskyddade platser kännas motbjudande. Även gångvägar i närheten av höga 

                                                
81 Boverket. Gårdsutveckling i miljonprogramsområden. Karlskrona: Boverket, 2008. E-bok. 
82 Kristensson, Eva. Bostadsgården- vardagsrum, lekplats, mötesplats och utsikt. Stockholm:Formas, 
2007. E-bok. 
83 SFS 2010:900. Plan- och bygglag. Stockholm: Socialdepartamentet. 
84 Boverket. Gårdsutveckling i miljonprogramsområden. Karlskrona: Boverket, 2008. E-bok. 
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hus kan ofta upplevas som blåsiga, vilket borde tas ställning till i planeringsfasen.  
Platser med lä är lätta att anläggas och bidrar till större utnyttjande av gården.85  
 
Buller från trafik eller lekplatser kan göra att gården känns ovänlig för vissa 
boendegrupper. Vegetation eller absorbenter på mark, väggar och tak har en 
ljuddämpande effekt. På en sluten innergård kan växtlighet på mark och fasad 
sänka trafikbullernivån med 3–4 dBA. Trafikbuller kan delvis stängas ut med hjälp 
av vegetation eller byggda barriärer. Avskärmande vegetation, så som buskar och 
träd, bidrar även till att dölja bullerkällan vilket gör att bullret upplevs som mindre 
störande.86 
 

Trygghet 
 
Att gården upplevs som trygg är en av grundförutsättningarna för att gården 
används av de boende. Känslan av trygghet skapas bland annat av överblickbarhet, 
tydliga och öppna entréer och trapphus och tydliga avgränsningar mellan den 
offentliga zonen utanför gården och den halvoffentliga gården. Att man kan 
använda gården som social arena och på så sätt skapa kontakter och lära känna 
sina grannar bidrar till en höjd trygghetskänsla, då man höjer den sociala 
tillsynen.87  
 

Underhåll 
 
Skötseln och underhållet av utemiljöns ytor och funktioner är viktig för hur 
gården upplevs och används av både boende och förbipasserande. En dålig vårdad 
gård kan öka vandalisering och otrygghet. En vårdad gård kan även påverka 
områdets attraktivitet och bidra till att området får en upphöjd upplevd status.88  
 

Variation 
 
En stor gräsyta som inte innehåller några funktioner används aldrig och uppfattas 
inte som en riktig gård av de boende. Därför är det viktigt att programmera 
ytorna, det vill säga att skapa funktioner på gårdarna. En bra blandning av 
funktioner på gården gör den till en mer attraktiv och användbar utemiljö. Att det 
finns ytor utformade för olika boendekategorier gör att fler människor väljer att 
vistas ute på gården, vilket skapar en levande bostadsmiljö och gör gården till  
platsen för en uppskattad vardagsgemenskap.89 
 

                                                
85 Boverket. Gårdsutveckling i miljonprogramsområden. Karlskrona: Boverket, 2008. E-bok. 
86 Boverket. Mångfunktionella ytor – Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och tätorter 
genom grönstruktur. Karlskrona: Boverket, 2010. E-bok. 
87 Boverket. Gårdsutveckling i miljonprogramsområden. Karlskrona: Boverket, 2008. E-bok. 
88 Kristensson, Eva. Bostadsgården-det halvprivata rummet. I Bostaden och kunskapen, 178-185. 
Stockholm: Arkus, 2007. 
89 Olsson, Sören. Det lilla grannskapet. I Bostaden och kunskapen. 152-165. Stockholm: Arkus, 2007. 
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Både plats för sociala aktiviteter och mer privata aktiviteter ska finnas, platser för 
umgänge och avkoppling samt lek för de minsta barnen. I större gårdar kan ibland 
gårdshus med olika funktioner finnas, till exempel miljöhus, tvättstuga eller 
hobbyrum. Även variation i vegetationen bör eftersträvas, för att upphöja 
naturupplevelsen under alla årstider och skapa en njutbar och estetisk tilltalande 
utemiljö.90  
 

  
 
 

 

3.1.4 Funktioner på gården 

 
Vissa grundfunktioner bör finnas på eller i anslutning till gården, där aktiviteter för 
olika boendegrupper kan äga rum. Det finns krav på att funktioner som till 
exempel sophantering, brandskydd och avvattning ska finnas på gården, medan 
andra kan anläggas fritt beroende på intresse och möjlighet. De gemensamma 
funktionerna kan med fördel anläggas i gårdens halvoffentliga eller halvprivata 
zon.91  
 
Vilka funktioner som finns på en gård och hur de är anlagda har stor påverkan på 
hur attraktiv gården upplevs och hur mycket den används. Nedan följer ett urval 
av de viktigaste och vanligaste funktionerna som kan finnas på gården.  
 
 

                                                
90 Boverket. Gårdsutveckling i miljonprogramsområden. Karlskrona: Boverket, 2008. E-bok. 
91 Boverket. Gårdsutveckling i miljonprogramsområden. Karlskrona: Boverket, 2008. E-bok. 

Fig. 17  Variation i vegetationen, Rissne, Stockholm 
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Sittplatser 
 
Ett av de vanligaste inslagen på gården. 
Sittplatser kan grupperas så att flera personer 
kan sitta tillsammans och umgås eller kan finnas 
som enskilda bänkar i en mer avskild del av 
gården, där man kan till exempel koppla av med 
en bok. Det finns mer formella sittplatser som 
utgörs av sittmöbler på gården, men även 
informella sittplatser kan förekomma. De utgörs 
av till exempel en upphöjd mur eller trappor. 92 
 

Odlingsytor 
 
Odling på gården kan ta olika former, från en liten rabatt som sköts av en person 
eller hushåll med trädgårdsintresse till större markytor avsedda för odling av till 
exempel grönsaker. Storleken beror oftast av hur intresserade de boende är av att 
starta odlingsprojekt samt om det finns ett stöd från fastighetsägarens sida. 
Eftersom odling är ett växande intresse bland stadsborna verkar odlingsytor bli ett 
allt vanligare inslag på gårdarna.93   
 

 
 

Lekplatser 
 
Lekplatser bör finnas på eller i anslutning till gården. FN:s konvention om barnets 
rättigheter understryker barnens rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig 
miljö. I Plan- och bygglagen finns krav på anordnande av friyta för lek- och 

                                                
92 Boverket. Gårdsutveckling i miljonprogramsområden. Karlskrona: Boverket, 2008. E-bok. 
93 Hörnstein, Karin. Stadsodling som begrepp i Sverige-bakgrund, nulägesbeskrivning och tänkbar 
utveckling. Lic.-avh., Sveriges lantbruksuniversitet, 2010. E-bok. 

Fig. 19  Stadsodling,  
Gamlestaden, Göteborg 

Fig. 18  Vindsskyddad bänk,  
            Millesparken, Hällefors 
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utevistelse för barn. Fastighetsägaren har ansvaret för att lekplatsens egenskaper 
upprätthålls samt att utrustningen är säker att användas.94  
 

 
 
Fig. 20  Lekplats för mindre barn, Rissne, Stockholm 
 
Lekplatserna blir oftast även mötesplatser för föräldrarna, vilket ger dem 
möjligheten att knyta band i grannskapet och få ett rikare socialt liv.  
 

Dagvattenhantering och vattenelement 
 
Anordningar för avvattning bör finnas så att dagvatten kan tas om hand på 
gården. Både mer traditionella slutna system och miljövänligare öppna system 
förekommer.  
 
Traditionella avvattningsanordningar som stuprör och rännor leder vattnet till ett 
ledningssystem i marken. Därifrån rinner vattnet antingen direkt till ett vattendrag 
eller först till ett reningsverk för att sedan släppas ut. 

 

                                                
94 SFS 2010:900. Plan- och bygglag. Stockholm: Socialdepartamentet. 

Fig. 21  Miljövänlig 
dagvattenhantering 
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Mer moderna, miljöanpassade dagvattensystem 
innehåller till exempel dammar och våtmarker där 
vattnet kan avdunsta. Fördröjning av dagvattnet kan 
åstadkommas även genom att anlägga sedumtak på 
bostadshus, parkeringar och andra gårdshus. Även 
övriga gröna ytor på gårdarna och runt bostadshusen, 
stora som små, kan användas i 
dagvattenhanteringen.95 
 
Välskötta vattenelement i form av dammar och 
kanaler är trevliga och uppskattade inslag i utemiljön. 
Särskilt varma sommardagar kan en stund vid vattnet 
ha en uppfriskande effekt.  

 

 

Gemensamma lokaler 
 
Lokaler som kan utnyttjas av alla boende kan finnas på gården, om gårdens storlek 
tillåter det. Vanligast är miljöhus, tvättstugor, cykelhus eller förråd, men även 
hobby- och gemensamhetslokaler kan förekomma. Platserna kring och i lokalerna 
utgör utmärkta mötesplatser, där man kan få kontakt med sina grannar. I rollen 
som mötesplatser, stärker de gårdens sociala liv och gör att gården används mer 
och känns mer levande.  Men byggnader på gården kan även ha en negativ 
påverkan på den upplevda tryggheten, eftersom de även kan utgöra visuella 
barriärer och sänka tillsynen på gården.96  
 

Belysning 
 
Belysningen är en viktig komponent av 
utemiljön. Ett bra utformat belysningssystem 
gör att de boende känner sig trygga på väg till 
och från boendet. Belysning ska finnas vid 
alla entréer, gemensamma lokaler och även 
vid vissa sittplatser, så att de boende kan få 
möjligheten att använda gården även på 
kvällen. Om mer tid och resurser läggs på 
utformningen av gårdens belysning så kan 
den bli till ett intressant inslag på gården. En 
genomtänkt utformning av utomhus-
belysningen kan ge gården en egen identitet.97   

                                                
95 Boverket. Låt staden grönska-klimatanpassning genom grön struktur. Karlskrona: Boverket, 2010. 
E-bok. 
96 Boverket. Gårdsutveckling i miljonprogramsområden. Karlskrona: Boverket, 2008. E-bok. 
97 Torseke Hulthén, Kerstin. Bra bostadsgårdar- Här vill vi bo! Stockholm: Svensk byggtjänst, 2000. 

Fig. 22  Lek vid vattnet 
 

Fig. 23  Fasadbelysning, Polstjärnan,  
Hällefors 
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Vegetation  
 
Gårdarna har sin viktiga roll som del av den bostadsnära naturen. De erbjuder 
möjlighet för de boende att vistas ute, möjlighet till naturupplevelser, rekreation 
och avkoppling. För vissa grupper av boende är bostadsgården platsen där de 
vistas mest, utöver i den egna bostaden. Grönskande gårdar upplevs som mer 
trivsamma och lockar till utevistelse och sociala möten. Vegetationen har också 
visat sig ha positiva effekter på människors hälsa och välbefinnande och i 
undersökningar uttrycker människor ofta en önskan om mer grönska på gården.98  
 
Vegetationen kan ta olika former, och ju mer varierad den är desto mer levande 
kommer gården att upplevas. Det kan finnas olika trädarter och buskar som ger ett 
intryck av vildare natur, men även anlagda rabatter med perenner samt odlings-
lotter med grönsaker och örter. 
 

 
Fig. 24, 25  Miraallén, Lindholmen, Göteborg 
 

 
 
Fig. 26, 27  Värdens Park, Hisings Backa, Göteborg 

                                                
98 Boverket. Bostadsnära natur - inspiration & vägledning. Karlskrona: Boverket, 2007. E-bok. 
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3.2 Fallstudier 
 

Ombyggnaden av miljonprogramsområden ger möjlighet för en upprustning och 
omgestaltning av gårdsmiljön, och därför har jag valt att studera tre sådana 
projekt, ett i stadsdelen Gårdsten i Göteborg, ett andra i stadsdelen Husby i 
Stockholm och ett tredje i områdena Millesparken och Polstjärnan i Hällefors. De 
studerade projekten har uppmärksammats i flera av de studerade litteraturkällorna 
som projekt med väldigt uppskattade slutresultat. Gemensamt för dem var en 
framgångsrik omvandling av miljonprogramsområden, där boendesamverkan var 
en viktig komponent under ombyggnadsprocessen.  

Även fastighetsägarens perspektiv har studerats, både under ombyggnads-
processen och under den långsiktiga förvaltningen. En fastighetsägare som 
utmärker sig genom sitt intresse för gestaltning och förvaltning av utemiljön är 
Poseidon i Göteborg, vars metoder studeras mer ingående under det här avsnittet. 

 

3.2.1 Miljonprogramupprustning i Gårdsten, Göteborg 

 

Gårdsten är ett av miljonprogrammets 
bostadsområden beläget i nordöstra 
Göteborg. Ett omfattande 
ombyggnadsprojekt som skulle omvandla den 
negativa bilden av stadsdelen påbörjades i 
slutet av 1990-talet. Eftersom upprustningen i 
stor grad även innefattade utemiljöerna var 
projektet intressant att studera som en del i 
det här examensarbetet.  
 
Bostadsområden i förorten är ofta 
förknippade med stora problem som 
segregation, arbetslöshet och brottslighet och 
deras skötsel är oftast eftersatt, 
vilket har en negativ påverkan på hur området 
betraktas av både utomstående och 
de boende. De flesta av förorternas 
bostadsområden har kommit till under 
miljonprogrammets år, 1965-1974, då 
grönskan var en viktig del av 
stadsplaneringsidealen. På många ställen 
byggdes husen efter modellen ”hus i 

Fig. 28  Gårdsten 
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park” med stora gröna områden sparade i mellanrummet. De flesta av de nya 
områdena byggdes också med närhet till natur- och kulturlandskap, med goda 
möjligheter för rekreation och naturupplevelser.99 
 
Men gårdarnas storskalighet och upplevda otrygghet, samt en bristfällig 
programmering av funktioner gör att de ofta står oanvända. Detta har lett till en 
situation där gårdarna, istället för att vara tillgångar, bidrar till områdets problem 
och förstärker den negativa bilden av förorten.100 
 
Ombyggnadsprojektet tog sin början 1997, när ett nytt bolag, Gårdstensbostäder 
bildades. Styrelsen tog fram visionen om hur området skulle förvandlas, där det 
nya Gårdsten skulle vara en stadsdel med aktiva invånare, ett bostadsområde där  
människor tar ansvar för den miljö de lever i och där de boende samverkar för att 
skapa en långsiktigt sund livsmiljö med fungerande välfärd.101 
 

 
 
Fig. 29  Gårdsmiljö i Gårdsten efter upprustningsprojektet 
 

                                                
99 Castell, Pål. ”Se förorternas gröna möjlighet”. Arkitekten no. 08(2011).54-55. 
100 Boverket. Gårdsutveckling i miljonprogramsområden. Karlskrona: Boverket, 2008. E-bok. 
101 Hanson, Hans Ingvar. Vad finns det att lära av exemplet Gårdsten?. I Bostaden och kunskapen, 166-
171. Stockholm: Arkus, 2007 
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Fig. 30  Växthus med kompostanläggning 
 
I upprustningen av Gårdsten blev det uppenbart i ett tidigt skede, att de 
boendes medverkan, inflytande och samspel kring skötsel och utformning av 
grannskapets olika funktioner skulle ha stor betydelse för projektets framgång. 
Förändringen av Gårdsten är märkbar och ombyggnadsprojektet har uppmärk-
sammats av både svenska och utländska medier. Ombyggnaden och förvaltnings-
omställningen har bidragit till att förbättra bilden av området, men har också 
förvandlat Gårdsten till ett hållbart bostadsområde. Både social, ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet har förbättrats sen projektet inleddes.102 
 
Förutom den behövliga upprustningen av husen, som inkluderade omgjorda 
entréer och glasade bottenvåningar med tvättstuga, komposteringsanläggning och 
växthus, gjordes en stor satsning även på utemiljön. Området mellan husentré-
erna och parkområdet skulle utformas som gröna gårdar med olika karaktärer, 
med beaktande av de boendes önskemål.103  
 
Resultaten av boendemedverkan i ombyggnadsprojektet är påtagliga även flera år 
efter att projektet avslutades. Förvaltningspersonalen i Gårdsten berättar att det 
har bildats sociala grannskap vid gårdarna och att utvecklingen av sociala band och 
kontakter har bidragit till att området har blivit lugnare, tryggare och att det sker 
mindre förstörelse. Detta beror på att de boende har fått en känsla av tillhörighet 
och stolthet över sitt område, vilket har gjorts mer påtagligt genom att döpa de 
olika gårdarna:  
                                                
102 Hanson, Hans Ingvar. Vad finns det att lära av exemplet Gårdsten?. I Bostaden och kunskapen, 166-
171. Stockholm: Arkus, 2007 
103 Olsson, Sören. Det lilla grannskapet. I Bostaden och kunskapen. 152-165. Stockholm: Arkus, 2007. 
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”Det betyder något att bo på Ekgården eller Akaciegården”. Samtidigt har 
gårdarna förvandlats till mötesplatser, där människor med olika bakgrunder kan 
mötas och där en positiv interaktion mellan de olika kulturerna kan ske. Ett 
trettiotal ideella gårdsföreningar, inriktade på samarbete i det lilla grannskapet, har 
bildats. Fokus ligger på praktiska frågor anknutna till närområdet och det sociala 
livet i grannskapet och samtliga boende kan vara med.104 
 

3.2.2 Gårdsupprustning i Kv. Tönsberg, miljonprogramsområdet 
Husby, Stockholm 

 
Ett annat upprustningsprojekt i ett miljonprogramsområde, vilket har ägnats 
uppmärksamhet, är upprustningen av gårdsmiljöer i Kv. Tönsberg, en del av 
miljonprogramsområdet Husby, i Stockholm. Projektet som drevs av Skanska i 
samarbete med fastighetsägaren Wallenstam och arkitekterna från Landskapslaget 
var en del i Boverkets Byggnadsforum och finansierades delvis med hjälp av 
Boverket. Erfarenheter och resultat från projektet, med fokus på fastighetsägarens 
ekonomi, redovisas i rapporten ”Gårdsutveckling i miljonprogramsområden” som 
utgavs av Boverket 2008.  
 
Under 2006 påbörjade Skanska 
ett större utvecklingsprojekt för 
upprustning av flerbostadshus i 
miljonprogramsområden, med 
ambitionen att åtgärda brister 
och skapa en trygg och 
funktionell utemiljö. En 
arbetsmetod, speciellt anpassad 
för utemiljön, togs fram, vilken 
kunde användas för inventering, 
analys och kalkylering vid 
ombyggnadsprojekt. 
Arbetsmetoden bestod av 
checklistor, gåtur i området samt 
livscykelmodell och den testades 
i ett pilotprojekt i kvarteret 
Tönsberg, i Stockholmsförorten 
Husby. Arbetsmetoden var tänkt 
att användas som stöd vid 
projektering och ombyggnad.  
 
Målet var att förbättra förändringsprocessen och skapa positiva resultat som både 
de boende, fastighetsägaren och byggentreprenören skulle vara nöjda med.105 
 
                                                
104 Olsson, Sören. Det lilla grannskapet. I Bostaden och kunskapen. 152-165. Stockholm: Arkus, 2007. 
105 Boverket. Gårdsutveckling i miljonprogramsområden. Karlskrona: Boverket, 2008. E-bok. 

Fig. 31  Kv. Tönsberg 
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En viktig förutsättning för upprustningsprojekt, vilken uppmärksammades tidigt i 
Skanskas arbete med kvarteret Tönsberg, var att parterna i processen skulle 
komma överens och tydliggöra gemensamma mål och strategier. De olika 
intressenter, som är inblandade i ett projekt har ofta varierande utgångspunkter 
och uppfattningar, och därför är kommunikationen mellan parterna väsentlig. 
Även boendemedverkan tillskrevs en viktig roll för förnyelseprojektets framgång. 
Engagemang, förståelse och stolthet för förändringarna i utemiljön var några av 
vinsterna som en tidig inblandning av de boende kunde inbringa.  
 
Fastighetsägarens perspektiv var också en viktig aspekt att beakta under projektets 
gång. Två till synes motsatta roller identifierades, å ena siden rollen som förvaltare 
och å andra sidan rollen som byggherre.  
 
Ur förvaltarsynpunkt är målet med upprustningen att skapa en gård som 
underlättar den dagliga skötseln och gårdens långsiktiga underhåll. Här är en hög 
kvalitet på anläggning, material och vegetation viktiga att beakta vid utformningen. 
God framkomlighet är också nödvändig för att människor och maskiner ska 
kunna ta sig fram. Som byggherre är dock fastighetsägarens intresse att hålla 
kostnaden vid ombyggnadsprojektet så låg som möjligt.106  
 
En av Skanskas erfarenheter med projektet var att ett långsiktigt tänkande som 
medför högre ekonomiska insatser vid ombyggnaden kan ibland vara att föredra. 
Ett begrepp som ofta används i fastighetsekonomin är driftnetto, eller differensen 
mellan hyresintäkten å ena sidan samt drift och underhåll å andra sidan.  
 
Driftnettot minskar ju äldre fastigheten blir, och ett sätt att höja det är att 
genomföra en upprustning. Att bygga in viktiga funktioner samt välja hög-
kvalitativa lösningar kan löna sig i längden. Kostnaderna för drift och underhåll 
sänks samtidigt som området blir bättre att bo i. En så kallad ”kritisk punkt” 
identifierades, när de boende verkligen börjar tycka om sitt område och månar om 
närmiljön. När detta sker kommer de boende att använda gårdarna mer, den 
sociala kontakten kommer att stärkas och trivseln öka. En positiv effekt av detta 
är att bostadsområdet blir attraktivt och färre kommer att vilja flytta ut. Även i 
utsatta områden, där det finns många vakanser, outhyrda lägenheter, kan man 
tjäna på en höjning av områdets upplevda status som kan åstadkommas genom en 
upprustning. På sikt kan även fastighetens marknadsvärde och hyresintäkterna 
öka, vilket kommer gynna fastighetsägaren och höja driftnettot.107 
 
Tre konkreta verktyg som användes i arbetet med Kv. Tönsberg var checklistor, 
gåtur och livscykelmodell. 
 
 
 

                                                
106 Boverket. Gårdsutveckling i miljonprogramsområden. Karlskrona: Boverket, 2008. E-bok. 
107 ibid. 
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Checklistor 
 
Ett viktigt verktyg, som utarbetades av Skanska under deras projekt Gårds-
utveckling 2006, var checklistorna, som vidareutvecklades under projektet i 
Husby. De användes i ett tidigt skede och hjälpte till att identifiera utemiljöns 
förut-sättningar, brister och möjligheter. Två specifika checklistor, ”Vad har vi?” 
och ”Vad vill vi?” användes i arbetet med Kv. Tönsberg. En mängd olika aspekter 
togs med i utformningen av checklistorna, bland annat funktions-, aktivitets-, 
trivsel- och karaktärsaspekter. Vad som uppskattas i utemiljön, vilka värden som 
finns på gården och vad som bör förbättras fanns också med i analysen av gården. 
Syftet med listorna var att få projektgruppen att diskutera de olika aspekterna, som 
tillsammans skapar en god utemiljö.108  
 

Gåtur 
 
Gåturen var en viktig del i arbetet och 
möjliggjorde en effektiv dialog mellan 
partnerna inblandade i projektet. De 
boende kunde involveras och deras 
synpunkter och speciella 
områdeskunskap tas tillvara. En 
noggrann dokumentation av gåturen var 
väsentlig för att erfarenheterna och 
kunskaperna samlade under turen inte 
skulle gå förlorade under 
projekteringsskedet.109  
 
 

Livscykelkalkyl 
 
Livscykelperspektiv och livscykelkalkyler var ett annat verktyg som användes i 
Skanskas upprustningsprojekt, för att analysera de ekonomiska förutsättningarna 
och olika scenarion i projektet. Livscykelmodellen som användes i projektet hade 
som mål att ge fastighetsägaren en snabb bild över projektets ekonomi beträffande 
åtgärderna och deras effekter, och därmed förkorta beslutstiden. Kalkylverktyget 
ska även kunna användas för att underlätta arbetet med utformningen av 
utemiljön och stimulera kreativiteten, men även för att kunna bedöma risker med 
investeringen.110  
 

                                                
108 Boverket. Gårdsutveckling i miljonprogramsområden. Karlskrona: Boverket, 2008. E-bok. 
109 ibid. 
110 ibid. 

Fig. 32  Gåtur med de boende i Husby 
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3.2.3 Fastighetsägarens engagemang - Bostadsbolaget Poseidon, 
Göteborg 

 
Bostads AB Poseidon är ett kommunalt bostadsbolag i Göteborg och ett av 
stadens största bostadsbolag. Bolaget förvaltar 26 464 lägenheter och har ungefär 
50 000 hyresgäster. Som kommunägt bostadsbolag har de i uppdrag att utveckla 
de olika stadsdelarna och bidra till att skapa levande och trygga lokalsamhällen.111 
 
Vetskapen om att Poseidon engagerade sig i gårdarnas utseende kom under 
examenarbetets första fas, då ett flertal vandringar i olika bostadsområden i 
Göteborg gjordes. Många av Poseidons fastigheter hade gårdar som utmärkte sig 
genom sina planteringar och sin grönskande karaktär. Även den generella 
standarden och skötseln av gårdarna var hög, vilket gav ett positivt intryck.  
 
Bolaget har som målsättning att skapa ”gröna hem där människor vill bo och 
leva”.112 I detta syfte har företaget utvecklat rutiner för arbetet med gårdarna och 
jobbar även för att engagera de boende i utemiljöns utformning och skötsel. 
Boinflytandet är en viktig aspekt för företaget, som uppmanar de boende att 
engagera sig i både utemiljön och andra frågor som rör sitt bostadsområde. 
Hyresgästerna kan starta gårdsföreningar, ta över skötseln av den egna gården eller 
bidra med någon speciell kunskap. Vissa av de boende kan bli extravärd hos 
Poseidon, till exempel blomvärd. Genom ett ökat engagemang från de boendes 
sida vill företaget öka trivseln och tryggheten, samt minska sina driftskostnader.113  
 
Gårdarna sköts delvis av miljövärdar som jobbar med ett visst område och delvis 
av anlitade entreprenörer. Miljövärdarna har breda kunskaper om träd och 
planteringar, men har även vanligare uppgifter som snöröjning, ansvar för 
miljöhus och reparationer på gården. En annan av miljövärdarnas uppgift är att 
bistå hyresgästerna med svar på trädgårdsfrågor, källsortering och kompostering.  
Värdarna jobbar för att öka boinflytandet och gemenskapen i området genom att 
till exempel anordna planteringsdagar. Det finns även en skötselplan för 
utemiljöerna som är tillgänglig på företagets hemsida och som ska underlätta 
kommunikationen mellan hyresgäster och förvaltning. Ansvarig för 
trädgårdsfrågor över hela företaget är Poseidons trädgårdscontroller.114  
 
Satsningen på att skapa gröna utemiljöer startade 1999 och sedan dess har bolaget 
anlagt ett antal mer påkostade perennplanteringar, 150 av dem under åren 1999-
2009. Kombinationen av olika växter som har en varierande karaktär över 
säsongen är tänkt att erbjuda ett välregisserat skådespel som tillsammans med 
naturen och vädret gör gårdarna till levande och fascinerande miljöer.   

                                                
111 Poseidon. Om Poseidon. 2014. http://poseidon.goteborg.se/sv/Om_Poseidon/ (Hämtad 2013-04-18) 
112 Poseidon. Våra gröna gårdar. 2014. 
http://poseidon.goteborg.se/sv/Om_Poseidon/Vara_grona_gardar/ (Hämtad 2013-04-18) 
113 Poseidon. Boinflytande. 2014. http://poseidon.goteborg.se/sv/Om_Poseidon/Boinflytande/ (Hämtad 
2013-04-18) 
114 Poseidon. Miljövärd. http://poseidon.goteborg.se/sv/Om_Poseidon/Vara_grona_gardar/Miljovard/ 
(Hämtad 2013-04-18) 



Genomförande 

44 

Planteringarna som är mellan 35-400 kvadratmeter anläggs med hänsyn till 
gårdens förutsättningar, storlek, ljus, markens fuktighet och lutning. I flera av dem 
finns växtskyltar med växternas namn på både svenska och latin.115 
 
Den största perennplanteringen är Världens Park i Hisings Backa, vid Poseidons 
distriktskontor på Hjalmar Bergmans gata. Blomsterparken på 5000 kvadratmeter 
inrymmer 13000 växter och en parkyta med plats för lek och socialt umgänge.  
Planeringen av växterna görs med syftet att blomperioden skulle vara så länge som 
möjligt. Även skötseln är minimal och miljövänlig, ogräset rensas för hand och 
parken gödslas med hönsgödsel. Parken är en inbjudande grönskande miljö som 
både de boende och besökare från hela staden kan njuta av.116   
 

 
 
Fig. 33  Värdens Park, Hisings Backa, Göteborg 
 

3.2.4 Miljonprogramsupprustning med konsten i fokus i Hällefors 

 
I boken “Bra bostadsgårdar- Här vill vi bo” av Kerstin Torseke Hulthén 
presenteras bostadsområdena Millesparken och Polstjärnan i Hällefors som 
exempel på användningen av konst i den bostadsnära miljön. Författaren ser 
användningen av konstverk i bostadsområdet som en lyckad satsning och 
uppmanar läsaren i kapiteltiteln att “våga satsa på det vackra!”.117 
 
Millesparken och Polstjärnan är två bostadsområden med totalt 239 lägenheter, 
byggda på 1970-talet och ombyggda mellan 1995-1997. Tyngdpunkten i 
ombyggnadsarbetena har varit gestaltningen av utemiljön. Fastigheterna ägs och 
förvaltas idag av Hällefors Bostads AB i samarbete med en entreprenör som har 
ansvar för skötseln av utemiljön.118 
                                                
115 Poseidon. Paradplanteringar. 2014. 
http://poseidon.goteborg.se/sv/Om_Poseidon/Vara_grona_gardar/Tradgard/ (Hämtad 2013-04-18) 
116 Poseidon. Värdens park. 2014. http://poseidon.goteborg.se/sv/VardensPark/ (Hämtad 2013-04-18) 
117 Torseke Hulthén, Kerstin. Bra bostadsgårdar- Här vill vi bo! Stockholm: Svensk byggtjänst, 2000. 
118 Hällefors Bostads AB. Bostadsområden i Hällefors. 2013. 
http://www.halleforsbostad.se/index.php?option=com_content&view=article&id=65&catid=35&Itemid
=68  (Hämtad 2014-04-25) 
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Millesparken 
 
Området genomgick en stor 
ombyggnad under 1990-talet. 
Lågkonjunkturen som hade drabbat 
Hällefors i början av 1990-talet hade 
lett till arbetslöshet och utflyttning. 
Lägenheterna stod tomma och i 
samband med ombyggnaden revs  
fem hus och fyra andra byggdes  
om till sjukhem, seniorboende för 
hyresgäster och kontor för 
omsorgsförvaltningen.119  
 
I samband med områdets upprustning 
och ombyggnad 1995 genomfördes en 
omfattande landskapsgestaltning och 
en ambitiös konstnärlig utsmyckning. 
En barockpark med skulpturer 
byggdes upp på ytan som frigjordes av 
rivningarna. Landskapsarkitekt var Jan 
Lindahl, som planerade utformningen 
av utemiljön i nära samarbete med de 
boende i områdena.120 
 

 
Fig. 35, 36  Konst på gården, Millesparken, Hällefors 
 
 

                                                
119 Torseke Hulthén, Kerstin. Bra bostadsgårdar- Här vill vi bo! Stockholm: Svensk byggtjänst, 2000. 
120 Hällefors Bostads AB. Bostadsområden i Hällefors. 2013. 
http://www.halleforsbostad.se/index.php?option=com_content&view=article&id=65&catid=35&Itemid
=68 (Hämtad 2014-04-25) 

Fig. 34  Millesparken 
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Inspiration till den konstnärliga utsmyckningen fick bolaget genom att studera “de 
första allmännyttiga bostäderna”, 30000 år gamla grottor i södra Frankrike. 
Grottorna var rikt utsmyckade med målningar, ett fascinerande fenomen som 
fick bostadsbolaget att studera frågan vidare och dra slutsatsen att den konstnärli- 
ga och det vackra alltid har haft stor betydelse för människans livsmiljö.121  
 
Vid sidan av konsten var leken också en viktig 
punkt i anläggningen av Millesparken. Lekytor 
för barn i diverse åldrar, vilka var tänkta att 
användas av både barn från området men även av 
barn som inte bor där, anlades.  En lekplats för 
de minsta barnen finns anlagd på gården, med 
närhet till bostäderna så att föräldrarna kan få 
tillsyn på sina barn. Lite äldre barn har lekplatser 
med mer utmanande redskap i den centrala 
parken. Lekredskapen fungerar även som 
samlingsplats för barn- och ungdomsgrupper 
som bara vill träffas och prata. Speciellt för  
planeringen av lekytorna var, att barnen fick vara  
med på träffarna och kunde själv välja vissa redskap som de ville ha.122 
 
 
Det finns stor variation i utformningen av 
Millesparkens utemiljö. Här finner man 
ett fåtal hårdgjorda ytor med sittplatser,  
och i stort sett har asfalten fått ge vika 
för grönytor, blomster, marktegel, fontäner  
och konstverk. Vattenelement finns i 
form av en bäck, som slutar i en anlagd  
damm samt en vattenfontän. Både träd, 
buskar och perennplanteringar finns på 
området.123 
 

Polstjärnan 
 
Även här gjorde utflyttningen att fyra hus måste 
rivas och lämna plats för en omfattande 
gårdsupprustning och landskapsgestaltning. 
Landskapsgestaltningen innehöll en ambitiös 
konstnärlig utsmyckning av bostadsområdet på 
temat “Universum och Människan”.  

                                                
121 Hällefors Bostads AB. Bostadsområden i Hällefors. 2013. 
http://www.halleforsbostad.se/index.php?option=com_content&view=article&id=65&catid=35&Itemid
=68 (Hämtad 2014-04-30) 
122 Torseke Hulthén, Kerstin. Bra bostadsgårdar- Här vill vi bo! Stockholm: Svensk byggtjänst, 2000. 
123 ibid. 

Fig. 37  Lekredskap på gården 

Fig. 38  Polstjärnan 
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I ombyggnaden fick även ljussättning en 
betydande roll i samspel med den konstnärliga 
utsmyckningen, där stor vikt lades på varje 
lampas placering och ljusstyrka. Ljussättningen 
blev en del av konceptet. En ljuskonstnär fick 
uppdraget att ljussätta området utefter det valda 
temat och med konstnärliga principer, vilket gör 
Polstjärnan till det enda bostadsområdet i Sverige 
där en ljuskonstnär fått bestämma varenda 
ljuspunkts placering och riktning.124 
Även här finns lekplatser för barn i olika åldrar, 
totalt sex stycken där lekredskapen är 
specialtillverkade för bostadsbolaget och därmed 
unika. Några av dem är även konstverk 
anpassade för barnens lek.125 
 
En positiv aspekt av ombyggnadsprocessen var 
att bostadsbolaget valde, att redan i ett tidigt skede blanda in de boende, som fick 
delta i planeringsmöten och fick möjlighet att yttra sig angående förändrings-
arbetena. En boendegrupp formades som jobbade mer konkret i samarbete med 
företagsledningen och arkitekterna. Att bostadsbolaget visade tilltro till de boende 
och valde att föra en öppen dialog med alla boendegrupper gjorde att slutresultatet 
blev mycket uppskattat av de boende.126 
 
Efter ombyggnaden har en stor förändring skett i de boendes uppfattning av sitt 
bostadsområde. De boende känner sig nu stolta över sitt område, medan de flesta 
tidigare inte ville berätta var de bodde.127 

 
 
 

                                                
124 Hällefors Bostads AB. Bostadsområden i Hällefors. 2013. 
http://www.halleforsbostad.se/index.php? 
option=com_content&view=article&id=65&catid=35&Itemid=68 (Hämtad 2014-04-30) 
125 Torseke Hulthén, Kerstin. Bra bostadsgårdar- Här vill vi bo! Stockholm: Svensk byggtjänst, 2000. 
126 ibid. 
127 ibid. 

Fig. 39 Konst på kvällen 

Fig. 40, 41  Backen kan användas under alla årstider 
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Bostadsområdena med sina konstverk och omtyckta landskapsgestaltning har 
blivit en turistattraktion i länet, med både grupper som går på inbokade 
studiebesök och enskilda turister som hittar dit med hjälp av skyltar vid 
huvudvägen. 128129 
 
 

3.3 Analyser av flera gårdsmiljöer med avseende på 
hållbarhet 
 

Det finns ett stort antal faktorer som påverkar hur en gård används och upplevs 
av de boende. Gårdens egenskaper, funktioner och standard är avgörande för 
vilken roll gården kommer att uppfylla inom grannskapet. Det finns gårdar som 
trots sina relativt lika utgångspunkter har utformats på olika sätt, med olika slut-
resultat.  
 
Det är viktigt att förstå vad det är som gör att en gård blir en attraktiv utemiljö 
och en tillgång för området. Det är också intressant att utreda hur viktiga gårdens 
olika egenskaper är och vad som behöver ägnas störst uppmärksamhet vid 
anläggningen av en ny gård eller upprustningen av en befintlig gård. Därför 
innehåller examensarbetet analyser av ett antal bostadsgårdar som är tänkta att 
illustrera hur gårdar med olika förutsättningar har utformats. Gårdarna valdes med 
målet att analysera miljöer i olika storleksskalor och från olika tidsepoker. Alla 
gårdar utmärker sig genom antingen en spännande gestaltning eller en särskild 
intressant funktion. 
 
Information om vissa av gårdarna hämtades på plats, med hjälp av bilder och 
observationer, men även den studerade litteraturen och sökningar på internet har 
bidragit med information. En betygsskala i fem steg har utformats, för att 
underlätta en jämförelse av gårdarnas olika egenskaper. Skalan består av fem olika 
färgmarkeringar, från rött till mörkgrönt. Den är inte tänkt att ge ett absolut betyg, 
utan endast en visuell bild för analysarbetet.  
 

  Dåligt  
 

 Otillräckligt 
 

 Acceptabelt 
 

 Bra 
 

  Utmärkt 

                                                
128 Torseke Hulthén, Kerstin. Bra bostadsgårdar- Här vill vi bo! Stockholm: Svensk byggtjänst, 2000. 
129 Turistmål. Polstjärnan. 2014. http://www.turistmal.se/?index=item&id=4593 (Hämtad 2014-09-09) 
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3.3.1 Kv. Formen, Tomtebogatan 6, Stockholm 

Byggnadsår: - 
Antal lägenheter: - 
Upplåtelseform: hyresrätt 
Ägare och förvaltare: Svenska Bostäder 
Utmärker sig genom: begränsad yta, gården ligger på bjälklag 
 
Fastigheten på Tomtebogatan 6 är en del av ett 
innerstadskvarter där hus från olika tidsepoker samlas 
kring en mindre innergård. Den triangulära tomten 
omgärdad av höga hus delas med hjälp av staket i tre 
privata gårdar.  
 
Fastigheten förvaltas av Svenska Bostäder och gården 
renoverades 2009-2011, som en del av deras satsning 
på trevligare utemiljöer. Svenska Bostäder har som 
målsättning att ”utveckla våra gårdar till trygga, vackra 
och lustfyllda vardagsrum och erbjuda trivsamma lek- 
och uteplatser där människor kan mötas och 
umgås”.130 Ansvariga för gestaltningen var Andersson 
Jönsson Landskapsarkitekter. 
 
Zonering:  
 
Gården i sin helhet har en halvprivat karaktär och är tänkt att användas bara av de 
boende. Det finns ingen direkt kontakt med gatan är därmed ingen möjlighet för 
utomstående att ta sig in till gården. De mer privata zonerna, som ligger i 
anslutning till vägg och lägenhetsfönster, används till vegetation, som blir i detta 
fall en medveten barriär.  
 

 
 
Fig. 43, 44  Gården innan och efter ombyggnaden 
 
 
                                                
130 Svenska Bostäder. Gårdsombyggnad. 2011. http://www.svenskabostader.se/sv/Vi-
bygger/Underhall/Gardsombyggnader/ Hämtad (2014-08-30) 

Fig. 42  Kv. Formen 
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Flexibilitet:  
 
Att gården är byggd från början på bjälklag begränsar förändringsmöjligheterna. 
Alla växter har planterats i upphöjda växtbäddar. Även gårdens ringa storlek har 
en negativ påverkan på dess flexibilitet.  
 
Rumslighet:  
 

Gården ligger med två av 
sina fyra sidor i direkt 
anslutning till huset. 
Resterande två sidor ligger 
mer öppet mot den stora 
gården. Ett tydligt rum 
skapas av de höga väggar-
na som innesluter gården. 
Att kvarteret inte är helt 
fyrkantigt ger uterummet 
en viss dynamik och mot-
verkar att utemiljön  
upplevs som en instängd, 
klaustrofobisk plats.  
 

Gestaltningen har lyckats skapa flera definierade ytor på gården, med hjälp av 
tydliga gränser mellan de olika funktionerna samt en tydlig skillnad i material och 
höjd mellan dem. Detta bidrar också till rumsupplevelsen.  
 
Tillgänglighet:  
 
Tillgängligheten är mycket begränsad. Både lekplatsen och sittplatserna runt ett 
bord ligger upphöjda på trädäck och går inte att användas av personer med 
begränsad rörlighet. Den enda entrén från huset verkar vara via en trappa och det 
finns en höjdskillnad på en halv meter mellan hus och gård.  
  
Klimat- och bullerskydd:  
 
Det finns inga skyddade platser under tak. Däremot kan gården upplevas som en 
lugn miljö, då husen kan stänga ut en stor del av trafikbullret och ljud från stads-
livet utanför.  
 
Trygghet:  
 
Att gården är helt stängd för utomstående ökar trygghetskänslan avsevärt. Att det 
bara är två fastigheter som delar på den gör det mer sannolikt att de boende kan 
känna igen de flesta som bor i husen och vistas ute på gården. Den genomtänkta 
belysningen ökar trygghetskänslan på kvällen och därmed gårdens användbarhet 
under de mörka timmarna. 

Fig. 45  Sittplatser  
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Fig. 46  Belysningen skapar en skön stämning 
 
Underhåll:  
 
Renoveringen av gården gjordes med en hög standard och kvalitativa lösningar. 
Att materialen och utförandet är av god kvalitet kan sänka den långsiktiga 
underhållskostnaden, höja gårdens upplevelse och även förlänga gårdens livstid. 
 
Variation:  
 
Trots gårdens ringa storlek, har landskapsarkitekterna lyckats skapa en stor 
variation. Här finns plats för umgänge och lek, rekreation och även trädgårds-
arbete för den som är intresserad. Flera material samsas i en harmonisk 
gestaltning, markbeläggning av tegel möter trädäck och tunna järnkanter ramar in 
de upphöjda planteringsbäddarna.  
 

 Fig. 47  Materialmöten  
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Funktioner:  
 
Den genomtänkta planeringen och programmeringen av gården har gjort att alla 
ytor används på ett effektivt sätt. Flera funktioner ryms här, sittplatser kring bord 
på tegelgolvet eller på det upphöjda däcket, en lekplats med sandyta och ett litet 
lekhus, gröna planteringar med perenner och små träd, blomkrukor och även ett 
vattenkärl där regnvatten kan samlas. Det finns viss möjlighet för odling i mellan-
rummet mellan lek och matplatsen och i bäddarna längs med staketet.  
 

3.3.2 Baltzersgatan 1-7, Göteborg 

Byggnadsår: 1955 
Antal lägenheter: 193, fördelade på 8 lamellhus 
Upplåtelseform: hyresrätt 
Ägare och förvaltare: Bostads AB Poseidon 
Utmärker sig genom: miljöhuset, vattendammet, 
rumsligheten. 
 
Detta område som består av flerbostadshus samlade 
kring två bostadsgårdar ligger 
i Jättesten, ett 1950-talsområde i Göteborg. Området 
rustades upp i etapper, där samtliga lägenheter och 
utemiljön stod färdigrenoverade 2005. Husen ligger 
mellan två äldre villaområden på centrala Hisingen. 
 
Ett studiebesök till området gjordes under hösten 
2012, då utemiljön i det här och närliggande områden  
studerades och dokumenterades med hjälp av bilder och anteckningar.  
 
Zonering:  
 
Vissa markplanslägenheter har privata uteplatser, som vetter mot både gatan och 
gården, men den övervägande delen av gården är tillgänglig och kan utnyttjas av 
alla som bor där. Gården som helhet har en halvoffentlig karaktär och är till 
största delen skymd mot gatan av de omkringliggande husen.  

 

Fig. 48  Flygbild över kvarteret  

Fig. 49  Översikt 
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Flexibilitet:  
 
Gården har en del fria ytor som skulle kunna anläggas, och även en framtida 
ombyggnad är möjlig. Även möblerna och betongkrukorna går att flyttas och är 
lätta att byta ut.   
 
Rumslighet:  
 
Det som märktes direkt vid ankomsten till gården var dess mänskliga skala och 
proportionalitet mellan gårdens storlek och de omkringliggande husens höjd, 
vilket skapade en behaglig känsla. Gården väckte också en känsla av öppenhet och 
ljus, eftersom husens begränsade höjd lämnade mycket plats åt himlen. Så även 
om vädret var mulet strömmade en hel del ljus på den öppna gården, vilket 
kändes inbjudande. 
 
Tillgänglighet:  
 
De åtta bostadshusen bildar två mindre gårdar, separerade av en huskropp 
placerad tvärs över tomten. De två delarna har kontakt med varandra tack vare två 
bredda öppningar med gångvägar som förbinder gårdarna vid huskroppens gavlar. 
Andra gångvägar löper diagonalt i båda gårdarna, vilket underlättar rörelsen 
genom området och mellan olika platser på gården.  
 
Husen har entréer både från gatusidan och från gårdssidan, vilket gör gården lätt 
att ta sig till på väg till och från lägenheten.  
 
Terrängen på gårdarna är till största delen platt, bortsett från miljökullen, och 
skillnaden i markbeläggning mellan de olika gångvägarna kan underlätta 
orienteringen till viss del. Gångvägarna är bredda och asfalterade och det finns 
inte heller några trappor på gården. 
 
Klimat- och bullerskydd:  
 
Det saknas klimatskydd i form 
av byggda vindbarriärer eller 
platser under tak där de boende 
kan vistas under mindre 
gynnsamma väderförhållanden.  
 
Bullerskyddet är desto bättre. 
Även om husen ligger i nära 
anslutning till trafikerade vägar 
erbjuder den skyddade gården, 
som omgärdas av hus, en lugn 
och tyst miljö, där de boende 
kan koppla av.  
 

Fig. 50  Avkopplande miljö  
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Trygghet:  
 
Det finns en stor tillsyn över gården från alla hus i området, vilket skapar trygghet 
om man rör sig i området på natten och gör också att föräldrar kan ha uppsyn 
över deras barn när dessa leker på gården under dagen. Att passera gården på väg 
hem kan ge möjlighet till spontana möten med grannarna, vilket ökar social-
kontakten och minskar anonymiteten på området.  
 
Underhåll:  
 
Gårdarna var välskötta, vilket ger en känsla av att både fastighetsägaren och de 
boende intresserar sig för gårdens underhåll. Gården sköts av fastighetsägarens 
miljövärd, som också ansvarar för områdets miljöhus. Miljövärden bistår 
hyresgästerna med råd i allt från trädgårdsfrågor till frågor om källsortering och 
kompostering. Tillsammans med husvärden arbetar miljövärden för att öka 
boinflytandet och gemenskapen i området genom att exempelvis ordna 
planteringsdagar tillsammans med hyresgästerna.131 
 
Variation:  
 
Utformningen på de två gårdarna är likartad, med en stor variation av 
programmerade ytor som är tänkta att användas av olika boendegrupper. 
 
Vegetationen på området är rikare och mer varierat än på många liknande 
bostadsgårdar, med inslag av olika trädarter, buskar och perennplanteringar. Här 
finns både äldre och nyplanterade träd. Buskar finns även längs med husens 
fasader, medan blommor finns planterade både i stora betongkrukor längs med 
vissa gångvägar och direkt i rabatter i närheten av husen.  
 
Även markbeläggningen på de olika gångbanorna på gården är av varierad art, 
med både asfalterade, stenkantade gångar, gångar täckta av stenplattor och även 
mindre gångar som alternerar stora stenplattor och gräs för ett mer diskret 
intryck.  
 
Funktioner:  
 
Här finns både lekplatser, ett antal grupperade och ett antal mer isolerade 
sittplatser, en stor sandplan för olika spel, grillplatser och en fontän. På den stora 
gården finns även en uppskattad miljökulle, där ett miljörum har byggts in i en 
kulle täckt av vegetation. Byggnaden med sina glasade och växtbeklädda fasader 
utnämndes till “Stans bästa soprum 2006” av Kretsloppskontoret i Göteborg.132 
 

                                                
131 Bostads AB Poseidon. Miljövärd. 2014. 
http://poseidon.goteborg.se/sv/Om_Poseidon/Vara_grona_gardar/Miljovard/ (Hämtad 2013-08-17) 
132 Poseidon. Stans bästa soprum ligger i Jättesten! 2006. 
http://poseidon.goteborg.se/arsredovisningar/2006/case/stansbastasoprum/stans_basta_soprum_.html 
(Hämtad 2012-08-15) 
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Flaggstänger, sopkorgar och gatlyktor finns somkompletterande element 
på gården. Parkeringsplatser till de boende och besökare finns i utkanten av 
området och är inte synliga från gården. Odlingsytor saknas på gården, trots 
gynnsamma solförhållanden och en stor friyta som skulle kunna tas i anspråk. 

3.3.3 Tornrösen, Cronmans väg 1-5, Malmö 

Byggnadsår: 1964 
Antal lägenheter: 247, fördelade på 3 lamellhus 
Upplåtelseform: hyresrätt 
Ägare och förvaltare: MKB Fastighets AB 
Utmärker sig genom: Fotbollsplanen 
 
Gården på Cronmansvägen 1-5 ligger i 
området Tornrösen, ett av de första 
områdena som byggdes i stadsdelen 
Rosengård som en del av 
miljonprogrammet. Stadsdelen 
Rosengård har under åren fått ett ökänt 
rykte, där segregation, kriminalitet och 
arbetslöshet har alla bidragit till den 
negativa bilden av området och stämplat 
Rosengård som en problemstadsdel.  
 
På senare år har dock 
upprustningsprojekt genomförts med 
målet att höja områdets status och 
attraktivitet, samt skapa en hållbar 
stadsdel. Bland annat har 
Rosengårdsstråket fått ett ansiktslyft med 
hjälp av en ny cykel- och gångbana, 
innovativ belysning, två mötesplatser, en 

Fig. 51  Miljörummet  

Fig. 52  Flygbild över kvarteret  
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aktivitetsplats samt klimatanpassad grönstruktur.133  
 
Gården vid Cronmans väg är typisk i sin storlek för miljonprogrammets 
gårdstypologi. Det som skiljer den från liknande gårdar är att här har de flesta 
ytorna fått en funktion, bland annat en ny fotbollsplan som tillkom 2007.  
 
Fotbollsplanen bekostades av MKB Fastighets AB tillsammans med fotbolls-
spelaren Zlatan Ibrahimovic, som växte upp på gården och uttryckte en önskan att 
ge något tillbaka till området som har betytt så mycket för honom.134 
 
Gården besöktes hösten 2012 tillsammans med kollegorna på Chalmers arkitektur 
i samband med en studieresa till Skåne. 
 
Zonering:  
 
Det finns en tydlig separering mellan de offentliga rummen utanför gården, de 
halvoffentliga på gården och de privata uteplatserna i anslutning till husen. Men 
gårdens storlek och att det finns en berömd fotbollsplan gör att gården är en väl 
besökt mötesplats för barn och ungdomar från hela området.  
 

 
 
Flexibilitet:  
 
Flexibiliteten i användningen av gården är begränsad av fotbollsplanen som tar en 
stor del av ytan i anspråk. På andra sidan gården finns en anlagd kulle som 
används som amfiteater, och även den kan ses som en begränsande faktor för 
flexibiliteten.  
 

                                                
133 Veckans kommun. Upprustning av Rosengårdsstråket. 2010. 
http://malmo.veckanskommun.se/page.php?id=107 (Hämtad 2014-09-02) 
134 Expressen. Zlatans gåva till Rosengård. 2007. http://www.expressen.se/kvp/zlatans-gava-till-
rosengard/ (Hämtad 2014-09-02) 

Fig. 53  Privata uteplatser  
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Rumslighet:  
 
Gårdens form är oregelbunden, med mindre tydliga gränser i form av hus samt 
gång- och cykelvägar. Att det finns ytor med en tydlig funktion samt att det finns 
markanta höjdskillnader på vissa ställen gör att gården inte upplevs som en helhet, 
utan som flera rum med olika karaktär. Detta är dock inte nödvändigtvis till nack-
del för upplevelsen av rummet. De trädkantade alléerna skapar en annorlunda 
spatialupplevelse, särskilt under sommarmånaderna. Även amfiteatern med dess 
höjdskillnader höjer rumslighetsupplevelsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tillgänglighet:  
 
Tillgängligheten på området är bra, gångvägarna platta och asfalterade. Det finns 
entréer till bostadshusen som ger dem boende möjligheten att snabbt ta sig ut på 
gården.  
 
Klimat- och bullerskydd:  
 
Det finns inga sittplatser under tak, men det finns en täckt scen vid amfiteatern 
och även vissa leksaker är skyddade med tak. Det finns också flera stora träd där 
man kan söka skydd från både gassade sol och regn.  
 
Utanför området löper tågspåret, vilket kan vara en källa till buller. Men en 
parkering och ett hus som ligger mellan spår och gård kan stänga ut bullret till viss 
del. Även buller från fotbollsplanen kan förekomma, detta även på kvällen då 
planen har kvällsbelysning.  
 
Trygghet:  
 
Överblickbarheten på gården är relativt bra, och det finns många lägenheter som 
har fönster mot uterummet. Det finns dock ett par cykelförråd som skymmer 
sikten och som kan skapa en känsla av otrygghet kvällstid. Det finns en 

Fig. 54  Lekplats och amfiteater  
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fungerande kvälls-belysning och även ett försök 
till att använda konstbelysning på fasaderna. 
Trots det verkar gården mörk på bilder tagna 
kvällstid. Att det finns aktiviteter på kvällen 
kring fotbollsplanen kan vara både till fördel  
och till nackdel för upplevelsen av trygghet.  
De höga tegelmurarna omkring de privata 
uteplatserna har också en negativ inverkan på 
den upplevda tryggheten. 

 
 
Underhåll:  
 
Blandad standard bland gårdens olika funktioner. Vissa av lekredskapen och 
sittplatserna är i behov av upprustning, men i stort sett är standarden bra, även 
bättre än på liknande miljöer. Den nya fotbollsplanen och konsten på gräsmattan 
vid entrén känns fräscha och höjer utemiljöns upplevda standard.   
 
Variation:  
 
Det finns en bra variation av ytor och funktioner för olika boendegrupper. 
Lekytorna är dock överrepresenterade jämfört med sittgrupperna, och de flesta av 
sittplatserna verkar finnas i anslutning till lek. Detta möjliggör bra tillsyn när 
barnen leker, men begränsar samtidigt användningen av sittplatserna av grupper 
utan barn.  
Vegetationen består av mestadels träd och buskar, av olika arter. Det saknas 
blommor, i kruka eller rabatter.  
 
Funktioner:  
 
Gården är rik på funktioner, jämfört med 
gårdar i liknande områden och storlek. 
Det finns flera sittplatser, lekborgar, 
gungdjur, sandlådor, gungor, en grillplats 
och den inhägnade fotbollsplanen. 
Amfiteatern med scenen är ett ovanligt, 
men intressant inslag. Det finns 
cykelförråd och lyktstolpar. Även 
fasadbelysning förekommer. Odlingslotter 
saknas.  
 
 
 
 
 
 

Fig. 55  Gården nattetid  

Fig. 56  Konst på gården  
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3.3.4 Kv. Innanhavet, Hammarby Sjöstad, Stockholm 

Byggnadsår: 2002 
Antal lägenheter: 83 
Upplåtelseform: bostadsrätt sen 2010, hyresrätt 2002-2010. 
Ägare och förvaltare: Brf. Innanhavet 1 sen 2010, Familjebostäder 2002-2010. 
Utmärker sig genom: Odlingslotterna. 
 
Kvarteret Innanhavet i Hammarby Sjöstad är ett bra exempel på det växande 
odlingsintresset bland storstadsbor. Att ha en egen täppa utanför lägenheten kan 
vara en eftertraktad kvalitet, som även kan minska genomflyttningen. Det var så 
Familjebostäder resonerade när de planerade för odlingslotter på gården, i 
samband med husets uppförande.135 
  
På gården finns 30 odlingslotter som de boende har möjlighet att hyra, samt ett 
växthus. Man förväntas delta i skötseln av växthuset, bevattningen samt hålla sin 
lott välskött och odlad.136 De 30 lotterna skapar liv på gården och har bidragit till 
en ökad gemenskap bland grannarna och minskad vandalisering.137  
 

 
 
Fig. 57  Flygbild över kvarteret 
 
 
                                                
135 Fastighetsfolket. Egen täppa ska få hyresgäster att rota sig. 2006 
http://www.fastighets.se/home/fast2/tidn/home.nsf/unid/d698c2b3eb6f479fc12571730047b854 
(Hämtad 2014-09-03) 
136 Brf Innanhavet 1. Kolonilotter. 2014. http://www.innanhavet.se/?rID=1062&page=kolonilotter 
(Hämtad 2014-09-03) 
137 Fastighetsfolket. Egen täppa ska få hyresgäster att rota sig. 2006 
http://www.fastighets.se/home/fast2/tidn/home.nsf/unid/d698c2b3eb6f479fc12571730047b854 
(Hämtad 2014-09-03) 
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Zonering:  
 
Det finns en tydlig zonering på gården, med både privata och halvprivata ytor. De 
privata delarna, uteplatser vid lägenheterna i markplan och odlingslotter mitt på 
gården blandas med gemensamma ytorna som sittplatser, lekplatser och gångar. 
 

 
 
Fig. 58   Zonering och rumslighet 
 
 
Rumslighet:  
 
Gården är omgärdad av huskroppar i tre, fem och sex våningar, med varierande 
språkform. De bildar ett uterum med en oregelbunden form, där det finns både en 
stor och öppen centralyta samt flera mindre ytor med en mer skyddad karaktär. 
Även häckarna som finns runt vissa av de gemensamma platserna avgränsar och 
formar mindre rum i det stora rummet som är gården. 
 

  
 
Huvudentrén från gatan är tydligt markerad av ett mellanrum mellan två av husen 
som är kopplade med en glasad kropp på plan två och tre. Öppningen skapar en 
visuell kontakt mellan den halvprivata gården och den offentliga gatan utanför. 

Fig. 59  Entrén till gården 
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Tillgänglighet:  
 
Gångvägarna på gården är bredda och 
asfalterade och gården saknar höjd-
skillnader, vilket gör den tillgänglig för 
alla boendegrupper. Det finns också 
direkta entréer till husen från gården, 
vilket underlättar rörelsen och ger dem 
boende direkt tillgång till gården. 
 
 
 
Klimat- och bullerskydd:  
 
Det finns inget skydd mot regn på den gemensamma delen av gården. Däremot 
har de privata uteplatserna ett tak i form av balkongerna ovanför. Vindskyddet är 
bra, och består av ett flertal häckar som omger uteplatserna. Även bullerskyddet är 
bra, eftersom de höga huskropparna stänger gården mot gatan och trafikbullret. 
 
Trygghet:  
 
Tryggheten på gården är bra, med ökad tillsyn och direkt visuell kontakt från 
bostäderna. Även de privata uteplatserna vid husen höjer trygghetskänslan. Ett 
staket med grind begränsar de utomståendes tillgång till gården. Det finns ingen 
plats som är helt skymd från husen. Det finns belysning i form av lyktstolpar, 
lampor på fasaderna samt indirekt belysning från trapphusen genom de stora 
glasade entrépartierna.  
 
Underhåll:  
 
Bostadsrättsföreningen anlitar Nordstaden AB för förvaltningen av husen och 
utemiljön. Klippning av häckar utförs av Vivaldi AB. Dessutom är varje boende 
ansvarig för skötseln av sin egen kolonilott och deltar i skötsel av växthuset. 
Soprummet är bemannat en halvtimme i veckan och det finns tydliga anvisningar 
för vad man får slänga där. Gården känns vårdad, både vad gäller utrustningen, 
möblerna och de olika ytorna. 
 
Variation:  
 
Det finns en bra mångfald av både formspråk, funktioner och vad typer av 
vegetation. Att en så stor del av gården tas upp av odlingslotter skulle kunna 
upplevas som monotont, men det finns inga begränsningar för vad man kan odla 
där. Att varje lott har sitt eget uttryck gör att gården ändå kan upplevas som en 
varierad och levande plats.  
 
 

Fig. 60  Bredda grusgångar 
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Funktioner:  
 
Bland funktionerna på gården återfinns privata uteplatser, odlingslotter, sittplatser, 
lekplatser, växthus, tvättstuga, soprum, vattenpost och belysning i form av 
fristående lyktstolpar samt fasadlampor.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 61 Odlingslotterna och tvättstugan 
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4 Resultat och analys 
 

I det här avsnittet redovisas en sammanfattning av aspekterna som framstod som 
viktigast under arbetet med litteraturstudien, fallstudierna och analyserna.  

Första frågeställningen är av mer övergripande karaktär, där utemiljöns potential 
för en hållbar stadsutveckling presenteras.  

I andra frågan behandlas mer konkreta aspekter relaterade till en funktionell och 
estetiskt tillfredställande utformning av utemiljön. Gårdens egenskaper och 
funktioner redovisas under separata rubriker. En checklista som kan användas vid 
inventering av utemiljön finns som separat bilaga, där samma betygsskala används 
som under gårdsanalyserna i genomförande-delen. 

Tredje frågan tar upp den viktigaste aktören när det gäller utemiljön, nämligen 
fastighetsägaren. Hans roll och möjlighet att påverka tas upp, med en indelning på 
nybyggnation, ombyggnad och förvaltningsskedet. 

 

4.1 Vilken är bostadsgårdens och bostadsnära naturens 
roll i en hållbar stadsplanering? 
 
Hållbar stadsutveckling beskrivs som en mångfacetterad frågeställning, som rör 
planering, drift och förvaltning av bebyggelse, mark och infrastruktur med målet 
att minska miljöbelastningen. Men hållbar stadsutveckling innebär också initiativ 
och förändringsprocesser som stödjer den ekonomiska, ekologiska, sociala och 
kulturella utvecklingen. Allt ska göras med beaktande av ekosystemets bärkraft, 
demokratiska principer och rättvis resursfördelning. 
 
Dagens stadsplanering konfronteras med en utmaning att balansera två till synes 
motsatta behov. Det ena är behovet av nya bostäder som orsakas av stadens 
ständiga tillväxt och som hotar att ta i anspråk obebyggda grönområden i staden. 
Det andra är människans behov av kvalitativa grönområden för rekreation, möten 
och aktiviteter, men även grönområden som ska motverka stadens negativa 
klimatpåverkan. En bra stadsplanering ska stödja och uppmuntra processer som 
leder till att kvalitativa utemiljöer skapas och förvaras i stadens bostadsområden. 
 
En investering i bostadens utemiljö kan ge ekonomiska vinster även på stads- och 
kommunnivå. Bra planerade och förvaltade bostadsgårdar höjer områdets 
attraktivitet och kan ha en påverkan på de kommunala bostädernas ekonomiska 
värde. Gårdar med en speciell utformning, som Millesparken och Polstjärnan i 
Hällefors samt Värdens Park i Göteborg, kan också bli till ett besöksmål och locka 
till sig besökare både inifrån och utifrån staden.  
 
Bostadsgården spelar en minst lika viktig roll i ett stadsplaneringssammanhang 
som i ett lokalt sammanhang. De viktigaste aspekterna av gårdens roll för 
stadsplaneringen redovisas nedan.  
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Klimatanpassning  
 
En av dagens stora utmaningar inom stadsplanering är hur städerna kan hantera 
framtida klimatförändringar. Att planera in mångfunktionella ytor i utemiljön, men 
även maximera den gröna ytan i staden kommer att vara viktigt i den fortsatta 
kampen mot klimatförändringarna.  
 
Mångfunktionella ytor som tillhör bostadsgården bidrar med ett flertal ekosys-
temtjänster, bland annat dagvattenhantering, rening av luften och minskning av 
koldioxidhalterna, temperatursänkning under sommarmånaderna, skydd från 
skadligt UV-ljus, skapande av sociala mötesplatser och rekreationsmiljöer samt 
bevarande av den biologiska mångfalden i staden. Dessa ekosystemtjänster som 
den bostadsnära naturen tillhandahåller är viktiga för hållbarheten, både på den 
lokala och den regionala nivån och det är kommunens ansvar att se till att de 
verkligen tillgodoses, både vad gäller ytor som förvaltas av staden och områden 
som är under privat ägo. 
 

Värdefull närmiljö för lokalbefolkningen 
 
Gårdarna utgör den minsta beståndsdelen av den urbana grönstrukturen och är 
genom sitt bostadsnära läge invånarnas främsta kontakt med naturen. En attraktiv 
utemiljö, som innehåller funktioner för alla åldrar samt känns trygg och välkom-
nande är en viktig del i ett fungerande bostadsområde. Grönskande uterum stimu-
lerar till möten och fysisk aktivitet och ger möjligheter till rekreation och natur-
upplevelser, vilket bidrar till en ökad integration och folkhälsa. Detta kan kopplas 
både till den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten.  
 
En hållbar stadsplanering bör säkerställa att den bostadsnära naturen innehåller 
egenskaperna och funktionerna som bidrar till denna utveckling. Kommunen har i 
uppgift att ta fram strategier och program om gröna områdens utveckling och 
bevarande som kan användas i både ombyggnads- och nybyggnadsprojekt och 
därmed säkra tillgången på en värdefull bostadsnära natur. 
 

Medborgardelaktighet 
 
Genom sin bostadsnära karaktär är gårdarna en 
del av människors vardagsmiljö, och således 
viktiga för den enskilde medborgaren. 
Nyanläggning eller ombyggnad av gården 
erbjuder därför en utmärkt möjlighet att 
engagera lokalbefolkningen i stadsplaneringen. 
Insatser i närmiljön engagerar redan en del av 
invånarna, som vill att deras kunskap och 
åsikter ska ges utrymme för i planerings-
diskussionen. Att göra människor delaktiga när Fig. 62 Medborgardelaktighet 
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beslut om utformningen av deras närmiljö ska tas skapar förutsättningar för en 
inkluderande stadsplanering. Detta är en del av den sociala hållbarheten, där även 
de resurssvagaste grupperna i samhället får vara med i planeringsprocessen.  
 
Förutom de sociala vinsterna som fås genom att inkludera lokalbefolkningen i den 
fysiska planeringen finns även vinster i form av en stor kunskapsbas och 
lokalerfarenhet som de boende kan bidra med. Invånarna vet bäst hur platsen 
används och upplevs året om, vilket en utomstående planerare har en begränsad 
insikt i. Medborgarna bör involveras tidigt i processen, och genom att ta direkt 
kontakt med dem i början av processen kan man få fler att engagera sig. Möten 
och diskussioner kan kompletteras med studiebesök och gåturer på området, 
vilket har visat sig vara en nyttig erfarenhet i många projekt.   
 
Att låta de boende vara med och påverka när en ombyggnad eller förändring i 
närmiljön görs kan även ses som en demokratiaspekt. Folk kan känna sig delaktiga 
genom att de får makten att bestämma över vissa åtgärder. Detta kan leda till att 
de boende känner sig stolta över sitt bostadsområde och trivs bättre, vilket kan 
vara en motivation till ett fortsatt engagemang. Gården är också platsen där många 
föreningar har sin början, särskilt trädgårds- och odlingsföreningar.  
 

Del av grönstrukturen 
 
Bostadens närmiljö representerar en del av den faktiska, informella grönstruktu-
ren, vilken oftast inte är redovisad i kommunens översikts- och grönstruktur-
planer. Detta uppmärksammas i flera studier och forskare som Elisabet Lundgren 
Alm menar att större vikt borde läggas på mindre grönytor av en mer privat 
karaktär, vilket ofta glöms bort i stadsplaneringen, så som bostadsgårdar i 
flerbostadshusområden och villaträdgårdar. Den bostadsnära naturen bör aldrig 
behandlas separat utan kopplas till den övergripande grönstrukturen och tas med i 
den övergripande planeringen.  
 
Grönstrukturplaneringen, som har som syfte att säkerställa kvalitativa gröna ytor, 
borde ta vara på den potential som en integrering av den faktiska grönstrukturen i 
planeringen skulle medföra. Även i andra planeringsunderlag borde den bostads-
nära naturen synliggöras, för att säkra tillgången till kvalitativa utemiljöer i den 
fysiska planeringen.  
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4.2 Vilka funktioner och egenskaper bör en 
bostadsgård innehålla för att bidra till områdets 
långsiktiga hållbarhet? 
 

Det är viktigt att den bostadsnära miljön innehåller vissa kvaliteter och funktioner 
så att den kan tillfredsställa olika boendegruppers behov av rofylldhet, natur- 
upplevelser, lek och umgänge. I planeringsskedet bör ytor med olika funktioner 
ritas in och gården utformas med alla boendegrupper i åtanke. Det blir billigare på 
lång sikt och ekonomiskt mer hållbart att lägga pengarna på att utforma bra ute-
miljöer i ett tidigt skede än att behöva utföra ändringsarbeten vid ett senare 
tillfälle. På samma sätt är det billigare i längden att planera in en mångsidig gård 
med olika funktioner än att låta den största delen av gården täckas av gräsmatta. 
En gräsmatta är dyr att sköta och är dessutom en svåranvänd yta. Att istället 
anordna rabatter eller odlingslotter kan kräva en större investering, men skötseln 
kan sedan överföras till dem boende. Nedan följer en strukturerad sammanfatt-
ning av vilka funktioner och egenskaper gården bör ha för att på bästa möjliga sätt 
bidra till ett levande och trivsamt bostadsområde.  

4.2.1 Gårdens fysiska och upplevda egenskaper  

 
Även om det inte finns bestämda riktlinjer eller mallar för hur en gård ska se ut, så 
finns det vissa egenskaper i gårdens utformning som är viktiga att betrakta vid 
nyanläggning eller upprustning, för att skapa en trivsam och väl besökt utemiljö. 
Det finns både mindre och mer konkreta aspekter som kan påverka hur gården 
upplevs av de boende. Följande aspekter valdes ut som viktigast att ta ställning till 
i flera studier om bostadsgårdar. Egenskaperna studerades även under arbetet med 
analyser av bra bostadsgårdar i genomförande-delen. 
 

Zonering 
 
En tydlig avgränsning mellan privata, halvprivata, halvoffentliga och offentliga 
zoner är viktig för en välfungerande gård. Tydlighet i zoneringen stödjer det 
sociala livet på gården och gör att människor känner sig bekväma där. På alla 
bostadsgårdar finns det både ytor av en mer privat och ytor av mer offentlig 
karaktär. Hur en viss plats upplevs har att göra med var respektive plats befinner 
sig i förhållande till närliggande bebyggelse och vägar.  
 
Offentliga zoner är en del av staden i stort och ligger i anslutning till gården, intill 
vägar och gångstråk.  
 
Halvoffentliga och halvprivata zoner upptar den största delen av en bostadsgård. 
Hit räknas alla uteplatser på gården som är tänkta att nyttjas gemensamt av de 
boende. Lekplatser, sittplatser och platser för sociala aktiviteter samt även andra 
funktioner kan placeras här.  
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Privata zoner på gården utgörs av platser där endast ett hushåll har tillträde och de 
brukar ligga i anslutning till husen. Exempel på privata zoner är markterrasser eller 
andra privata uteplatser.  
 

Flexibilitet 
 
Det är viktigt att ha ett långtidsperspektiv i anläggningen av gården. Att kunna 
justera olika ytors funktioner allt eftersom brukarnas behov och aktiviteter ändras 
gör att gården kan fortsätta utnyttjas lika mycket även i framtiden, om 
boendesammansättningen förändras. 
 

Rumslighet 
 
Rumslighet kan vara en svårdefinierad egenskap och har mer att göra med hur 
man upplever gården. Rumslighet är känslan av arkitektoniskt rum, att gården är 
en inramad plats som erbjuder förutsättningar för det sociala livet. Där är man 
skyddad av upplevda golv, väggar och tak. De rumsbildande elementen kan vara 
till exempel husens väggar, anlagda murar, träd och buskage, staket och 
möblemang. Men även himlen och trädkronorna kan upplevas som ett naturligt 
och behagligt tak. 
 

Tillgänglighet 
 
Att gården ska vara en plats där alla boende är välkomna är en självklarhet. Vid 
anläggning av gården ska hänsyn tas till framkomligheten, att det finns alternativa 
vägar till trappor, att kanterna inte är för höga eller gångvägarna för smala.  
 
Här kan även hänsyn till den långsiktiga förvaltningen tas, så att gården är 
framkomlig för till exempel skötselmaskiner.  
 

Klimat- och bullerskydd  
 
Möjlighet för vistelse på gården ska tillgodoses under olika tider på dygnet, vid 
olika väderförhållanden samt under olika årstider. Det ska finnas skyddade platser 
som kan användas vid olika väderlek. Även vindskydd är viktig. Till exempel kan 
gångvägar i närheten av höga hus ofta upplevas som blåsiga, vilket borde tas 
ställning till i planeringsfasen. Platser med lä är lätta att anläggas och bidrar till 
större utnyttjande av gården.  
 
Buller från trafik eller lekplatser kan göra att gården känns obekväm för vissa 
boendegrupper. Därför kan tystare platser anläggas, där man erbjuds möjligheten 
att dra sig undan för avkoppling och meditation. Trafikbuller kan delvis stängas ut 
med hjälp av vegetation eller byggda barriärer.  
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Trygghet 
 
Att gården upplevs som trygg är en av grundförutsättningarna för att gården 
används av de boende. Känslan av trygghet skapas bland annat av överblickbarhet, 
tydliga och öppna entréer och trapphus, tydliga avgränsningar från de offentliga 
zonerna utanför gården och alternativa gångvägar. Att man kan använda gården 
som social arena och på så sätt skapa kontakter och lära känna sina grannar bidrar 
till en höjd trygghetskänsla, då man höjer den sociala tillsynen.  
 

Variation 
 
En stor gräsyta som inte uppfyller några funktioner används aldrig och uppfattas 
inte som en riktig gård av de boende. Därför är det viktigt att programmera 
ytorna, det vill säga att skapa funktioner på gårdarna. En bra blandning av 
funktioner på gården gör den till en mer attraktiv och användbar utemiljö.  
 
Både plats för sociala aktiviteter och mer privata aktiviteter ska finnas, platser för 
umgänge och avkoppling samt lek för de minsta barnen. Variation är även viktig 
vad gäller vegetationen. En varierad växtlighet berikar gården både vad gäller dess 
utseende och dess roll som hem för vissa djurarter.  
 

4.2.2 Gårdens funktioner 

 
Vissa grundfunktioner bör finnas på eller i anslutning till gården, där aktiviteter för 
olika boendegrupper kan äga rum. Det finns krav på att vissa funktioner ska finnas 
på gården, som sophantering, brandskydd, avvattning, medan andra kan anläggas 
fritt beroende på intresse och möjlighet. De gemensamma funktionerna kan med 
fördel anläggas i gårdens halvoffentliga eller halvprivata zon.  
 
Vilka funktioner som finns och hur de är anlagda har stor påverkan på hur 
attraktiv gården upplevs och hur mycket den används. Nedan följer ett urval av de 
viktigaste och vanligaste funktionerna som kan finnas på gården.  
 

Sittplatser 
 
Ett av de vanligaste inslagen på gården. Sittplatser kan grupperas så att flera 
personer kan sitta tillsammans eller kan finnas som enskilda bänkar i en mer 
avskild del av gården, där man kan till exempel koppla av med en bok. Att det 
finns gott om sittplatser på gården ger dem boende möjligheten att spendera mer 
tid utomhus och få tillfälle att träffa varandra. Detta leder också till bättre 
relationer grannar emellan och gör att man lär känna sina grannar, vilket ökar 
tryggheten och även bidrar till den sociala hållbarheten.  
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Odlingsytor 
 
Odling på gården kan ta olika former, från en liten rabatt som sköts av en person 
eller hushåll med trädgårdsintresse till större markytor avsedda för odling av till 
exempel grönsaker. Att odla har en mängd positiva effekter på hållbarheten. Att 
det planteras olika växter på gården bidrar till en ökad ekologisk mångfald på 
området. Att mer mat odlas lokalt är dessutom miljövänligt, då långa transporter 
undviks. Den lokalt odlade maten är oftast även ekologiskt odlat, vilket är viktigt 
för en hälsosammare livsstil. Även den sociala hållbarheten stärks genom odling.  
 
Att samlas kring ett gemensamt odlingsprojekt är ett tillfälle för de boende att lära 
känna varandra och knyta band. Att kunna starta och lyckas med ett odlings-
projekt kan även förstärka människans känsla av stolthet och tillhörighet till 
området.  
 

Lekplatser 
 
Lekplatser bör finnas på eller i anslutning till gården. Lekplatserna blir oftast även 
mötesplatser för föräldrarna, vilket ger dem möjligheten att knyta band i 
grannskapet och få ett rikare socialt liv. Att barn erbjuds en attraktiv lekplats 
utomhus, som kan vara ett alternativ till långa timmar framför datorn, kan bidra 
till att öka deras fysiska aktivitet. Detta har positiva effekter på deras hälsa och 
fysiska utveckling.  
 

Dagvattenhantering och vattenelement 
 
Anordningar för avvattning bör finnas så att dagvatten kan tas om hand på 
gården. Både mer traditionella slutna system och miljövänligare öppna system 
förekommer, av vilka de öppna är att föredra om målet om en mer hållbar stad ska 
nås.  
 
Moderna, miljöanpassade dagvattensystem är en viktig del i den hållbara stadens 
infrastruktur. Lokal dagvattenhantering minskar belastningen på kommunens 
vattenledningssystem. På gården kan öppna vattendröjande element som 
våtmarker och dammar anordnas, där vattnet kan avdunsta under en längre 
period. Dessa vattenrika ytor blir även en miljö med ett rikt växt- och djurliv, 
vilket kan vara ett positivt inslag på gården och även bidra till den ekologiska 
hållbarheten.  
 

Gemensamma lokaler 
 
Lokaler som kan utnyttjas av alla boende kan finnas på gården, om gårdens storlek 
tillåter det. Vanligast är miljöhus, tvättstugor, cykelhus eller förråd, men även 
hobby- och gemensamhetslokaler kan förekomma. Platserna kring och i lokalerna 
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utgör utmärkta mötesplatser, där man kan få kontakt med sina grannar. I rollen 
som mötesplatser, stärker de gårdens sociala liv och gör att gården används mer 
och känns mer levande.  Men byggnader på gården kan även ha en negativ 
påverkan på den upplevda tryggheten, eftersom de även kan utgöra visuella 
barriärer och sänka tillsynen på gården.  
 

Belysning 
 
Belysningen är en viktig komponent av utemiljön. Ett bra utformat 
belysningssystem gör att de boende känner sig trygga på väg till och från boendet. 
Belysning ska finnas vid alla entréer, gemensamma lokaler och även vid vissa 
sittplatser, så att de boende kan få möjligheten att även använda gården på kvällen. 
Om mer tid och resurser läggs på utformningen av gårdens belysning så kan den 
bli till ett intressant inslag på gården. En genomtänkt utformning av 
utomhusbelysningen kan ge gården en egen identitet, vilket kan förstärka de 
boendes tillhörighet till sitt område. En ökning av både den upplevda tryggheten 
och tillhörigheten till området kan bidra till en social hållbarhet. 
 

Vegetation  
 
Gårdarna har sin viktiga roll som del av den bostadsnära naturen. De erbjuder 
möjlighet för de boende att vistas ute, möjlighet till naturupplevelser, rekreation 
och avkoppling. Grönskande gårdar upplevs som mer trivsamma och lockar till 
utevistelse och sociala möten.  
 
Vegetationen på gården bidrar också med nyttiga ekosystemtjänster. Många av 
dessa, som till exempel rening av luften, utjämning av temperaturen och 
fuktigheten, dagvattenhantering, är viktiga både för människors hälsa och i 
kampen mot ett försämrat klimat. Ekosystemtjänsterna bidrar både till den 
ekologiska och den sociala hållbarheten, men även till den ekonomiska 
hållbarheten genom ett förbättrat klimat och hälsa.  
 
Vattenelement kan vara en del av gårdens dagvattensystem, men de kan också 
finnas i form av utsmyckning, som till exempel vattenfontäner. Välskötta 
vattenelement är trevliga och uppskattade inslag i utemiljön.  
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4.3 Vilken är fastighetsägarens roll i utvecklingen och 
förvaltningen av utemiljön? 
 
 
Under genomförande-delen har flera bra gårdar analyserats mer ingående, då även 
vikten att lägga resurser på gården vid ombyggnadsprojekt och under 
förvaltningsskedet upplystes. Olika arbetssätt från fastighetsägarens sida 
studerades, med fokus på fastighetsägare som jobbar i nära samarbete med de 
boende.  
 
Fastighetsägaren är den som har det största ansvaret för hur utemiljön vid 
flerbostadshus utformas och förvaltas. Det är oftast fastighetsägaren som beslutar 
vad som ska göras och när. I vilken utsträckning utformningen av utemiljön kan 
påverkas beror främst på vilken typ av process som pågår. Förutsättningarna är 
olika vid en nybyggnation jämfört med en upprustning eller en långsiktig 
förvaltning av gården.  Nedan presenteras fastighetsägarens roll och möjlighet att 
påverka utemiljön under olika skeden.  
 

Nybyggnation 
 
I sin roll som byggherre och beställare har fastighetsägaren störst påverkan på hur 
utemiljön i ett nytt bostadsområde kommer att utformas. Beslut om gårdens 
storlek samt om vilka resurser som kan läggas på utformning och anläggning av 
gården är avgörande för slutresultatet. En noggrann utredning och analys i 
projektets tidiga skeden kan användas som underlag i projekteringsskedet. Att 
identifiera vilka egenskaper är viktiga för upplevelsen av utemiljön samt vilka 
funktioner som kommer utnyttjas mest av de boende och planera in dem vid 
projekteringen kan göra gården till en levade och uppskattad miljö.  
 
Oftast är vinsterna som en bra utformad utemiljö medför svårare att belysa i 
ekonomiska termer jämfört med de direkta vinsterna som fås om en större yta 
byggs med bostäder som kan säljas eller hyras ut. Att även kraven från 
myndigheternas sida är otydliga vad som gäller utemiljöns kvaliteter och 
omfattning gör att utemiljön inte prioriteras tillräckligt i de flesta nybyggnationer.  

Trots att de ekonomiska vinsterna är svårare att beräkna har utformningen av 
gården en viss påverkan på fastighetsägarens ekonomi. Gårdens utseende och 
skick påverkar områdets upplevda trygghet och de boendes trivsel. Detta kan i sin 
tur göra att bostädernas värde sjunker eller höjs, vilket kan medföra direkta 
ekonomiska vinster eller förluster för fastighetsägaren.  Bostadsundersökningar 
visar att en majoritet av de boende uppskattar en grönskande och funktionell gård 
och vistas gärna ute. Förutom bostadens storlek och standard är utemiljön en 
viktig faktor när folk väljer att köpa eller hyra en viss lägenhet. Särskilt för 
barnfamiljer är gården viktig att ha i åtanke vid val av framtida bostad.  
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Att investera fler resurser för en genomtänkt projektering och anläggning av 
utemiljön kan kännas dyrt på kort sikt, men lönar sig i längden. En bra planerad 
gård kan användas en lång tid framöver, även vid en förändring i boendesamman-
sättningen. Att rätta åtgärder och beslut tas vid nybyggnationen gör att kostsamma 
framtida ombyggnader kan undvikas, vilket är viktigt för ett fungerande och 
hållbart område. Ett långsiktigt perspektiv från fastighetsägarens sida tillsammans 
med ett medvetet beslutstagande bidrar till uppskattade utemiljöer som alla kan 
vinna på, inte minst fastighetsägaren.     
 

Ombyggnad och upprustning 
 
Även vid ombyggnadsprojekt kan gårdsmiljön ses över. Det är fastighetsägaren 
som tar beslutet om en upprustning av gården är aktuell och bestämmer 
upprustningens omfattning. Möjligheterna att påverka gårdens utseende är mer 
begränsade vid en ombyggnad jämfört med en nybyggnad. Förutsättningar som 
gårdens storlek och form är i stort sett låsta och går inte att ändra på. Däremot 
kan de rätta insatserna medföra en avsevärd förbättring av utemiljön.  
 
Att bygga in viktiga funktioner, som ytor av varierande karaktär som gör gården 
en mångsidig plats för olika aktiviteter gör att gården kommer att utnyttjas mer av 
de boende. Att välja kvalitativa material och möbler för utemiljön kan göra att den 
klarar sig en längre period innan en ny upprustning behövs. Även den långsiktiga 
underhållet kan underlättas vid en genomtänkt planering vid ombyggnaden. 
Växtarter som inte kräver stora insatser vid skötseln kan väljas istället för en större 
gräsmatta som måste klippas regelbundet. Anläggning av hårdgjorda ytor och 
kanter kan göras så att det framtida underhållet av dessa ytor underlättas.   
 
Vid ett ombyggnadsprojekt måste även beslut tas om de boende ska inblandas 
samt i vilken grad detta ska ske. De boendes önskemål ska beaktas i så stor 
utsträckning som möjligt och helst ska de involveras i projektet i ett tidigt skede. 
Graden i vilken de boende involveras i ombyggnadsprojekt varierar från att bara 
informeras om framtida förändringar till att erbjudas möjligheten till ett verkligt 
samarbete, där deras idéer och förslag tas tillvara. Det är fastighetsägaren som tar 
beslutet om hur mycket de boende ska engageras, och det finns stora vinster som 
ett ingående samarbete mellan fastighetsägaren och de boende kan medföra.  

Kunskaperna om hur gården används, vilka funktioner som saknas och vilka 
kvaliteter som uppskattas kommer oftast till stor nytta i planeringen av 
ombyggnaden. Det finns en mängd exempel på framgångsrika 
upprustningsprojekt, oftast i miljonprogramsområden, där ett nära samarbete med 
dem boende har visat bidra till en påtaglig positiv utveckling av området i 
allmänhet och utemiljön i synnerhet. Skadegörelsen har minskat samtidigt som de 
boende känner tillhörighet och stolthet, vilket gör att de engagerar sig mer i sitt 
bostadsområde.  

I ombyggnadsprojekt som de i Gårdsten i Göteborg, Kv. Tönsberg i Husby samt 
bostadsområdena Polstjärnan och Millesparken i Hällefors har de boende fått 
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möjlighet att vara med i förändringsprocessen. Arbetsmetoderna som har använts 
i de olika projekten kan variera från gåturer med de boende, möten där de boende 
fick träffa projektörer och fastighetsägare, enkäter, och i vissa fall även bildandet 
av boendegrupper, som ibland finns kvar även efter projektets avslutning.  
 

Förvaltning 
 
Förvaltningen är det längsta skedet i ett bostadsområdes livslängd. Utemiljöns 
förvaltning kräver stora resurser, i både tid och pengar. Gårdens dagliga skötsel 
och långsiktiga underhåll är avgörande för hur utemiljön upplevs och används. 
Därför är fastighetsägarens organisation och planering av förvaltningen av stor 
vikt för att upprätthålla en trivsam och inbjudande utemiljö.  
 
Som ett av fallstudierna till detta examensarbete har bostadsbolaget Poseidon 
studerats. De har under en längre period utvecklat mycket framgångsrika rutiner 
för förvaltningen av sina utemiljöer, och satt stor fokus på att gårdarna ska 
upphöja och berika området. Till många av deras bostadsområden finns lokala 
miljövärdar som tar hand om den dagliga skötseln samtidigt som de hjälper de 
boende med frågor om planteringar och återvinning. Speciella planteringsdagar 
organiseras ett par gånger om året då många av de boende är med. Företaget har 
även hjälpt till med bildandet av boendegrupper som engagerar sig i skötseln och 
på vissa gårdar har de boende helt tagit över förvaltningen av utemiljön.   

Forskningen har bevisat att många utsatta områden har blivit bättre att bo i som 
följd av en utökad och förbättrad förvaltning, vilken sköts delvis av de boende. 
Förvaltning handlar inte om att upprätthålla ett statiskt tillstånd utan om att finna 
en balans mellan bevarande och utveckling. Att skapa strukturer för 
självförvaltning av gårdsmiljöerna kan ha en positiv effekt på hyresvärdens 
kostnader. Dessutom blir gårdarna som sköts av en engagerad grupp boende av 
bättre kvalitet. 
 
Det är i fastighetsägarens intresse att jobba för att skapa en funktionell, trivsam 
och estetiskt tilltalade utemiljö, som kan användas av alla boendegrupper. 
Utemiljön har stor betydelse för människans välbefinnande, och att de boende 
trivs med sitt bostadsområde gör att de väljer att stanna kvar en längre period. Att 
utemiljön är ett bra komplement till bostaden gör att fastigheterna blir mer 
attraktiva och deras ekonomiska värde ökar. Även bostadsområdets upplevda 
status kan höjas delvis på grund av att utemiljön är attraktiv och välskött. Detta 
bidrar också till en höjning av fastighetspriserna vid försäljning eller 
lägenhetshyrorna vid uthyrning.   
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5 Diskussion 
 

5.1 Resultatdiskussion 
 

Syftet med examensarbetet var att bidra till en bättre förståelse för bostadsgårdens 
roll och potential för att sedan kunna ta vara på den i planeringen. Detta är 
väsentligt för att skapa bra utemiljöer inom bostadsområden, som kan vara till 
nytta för både människorna och naturen. Dessa miljöer uppfyller en viktig roll 
inom ramen för stadens hållbara utveckling, och en bättre integrering av gårdarna i 
planeringen kan på sikt lösa många av stadens sociala, ekologiska och kulturella 
utmaningar. 
 
Målet med arbetet var att sammanställa information och kunskap om bostadsnära 
natur samt gröna ytors utformning och användning i flerbostadshusområden. 
Arbetet redovisar gårdens plats och roller i en hållbar stadsplanering och 
undersöker vilka förutsättningar gården har för att bidra till områdets sociala, 
ekologiska och ekonomiska hållbarhet. Arbetet kan användas som kunskaps-
underlag för insatser i bostadsgårdsmiljön eller som underlag för de som vill sätta 
in sig i dagens stadsplanering med fokus på kvalitativa gröna utemiljöer. 

5.1.1 Vilken är bostadsgårdens och bostadsnära naturens roll i en 
hållbar stadsplanering? 

 
Hållbar stadsutveckling är en mångfacetterad frågeställning och en studie av 
begreppet hållbarhet i början av arbetet visade sig nödvändig för att kunna sätta in 
sig i stadsplaneringens utmaningar. Att hållbarhet var en viktig fråga på planerar-
nas agenda var jag redan medveten om innan arbetet påbörjades, men då var det 
ekologisk hållbarhet och miljö som jag trodde förekom mest i diskussionerna. Att 
även social och ekonomisk hållbarhet var viktiga för stadens utveckling blev dock 
mer självklart ju längre in i examensarbetet jag kom. Att skapa en stad som är 
hållbar inte bara för miljön utan också för människan borde vara ett högt priorite-
rad mål på planerarnas agenda och naturen måste få mycket mer utrymme i stads-
planeringen.  
 
Att det finns förtjänster med att göra städerna grönare var också en självklarhet, 
alla har upplevt hur staden värms upp en riktig solig dag och att värmen inte har 
någonstans att ta vägen bland alla hårdgjorda fasader och trottoarer. Att grönska 
därför har en stor potential att förbättra klimatet i staden var en väntad slutsats. 
Åsikter om att städerna måste lägga mer resurser på att integrera grönskan i 
planeringen var vanliga bland den studerade litteraturen. Både rapporter från 
myndigheternas sida och uppsatser från andra forskare understryker vikten av 
bevarandet och fortsatta utvecklingen av kvalitativa gröna områden.  
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Ekosystemtjänsterna var ett begrepp som förekom i många av de studerade 
rapporterna.  Vissa av ekosystemtjänsterna, till exempel luftrening och 
temperatursänkning kan man få alldeles gratis, andra kräver en mer noggrann 
planering av grönområden. Ett grönområde, även på kvartersnivå, ska vara 
tillgängligt och attraktivt för att kunna fungera som plats för rekreation och 
friluftsaktiviteter för stadens invånare.  
 
Gårdarna erbjuder möjligheten för de boende att samlas och organiseras kring 
viktiga frågor som rör utemiljöns skötsel och användning. Detta leder till en 
förstärkning av den lokala demokratin och till medborgarnas ställning kring 
stadens centrala beslutstagare. Framtidens stadsplanering borde lägga mer fokus 
på att involvera lokalbefolkningen när beslut ska tas om åtgärder i närmiljön. 
Stadsplanerarna borde också måna de boendes rätt till en kvalitativ och funktionell 
utemiljö och höja kraven på fastighetsägarna.  
 
I framgångsrika ombyggnadsprojekt i miljonprogramsområden har medborgar-
delaktigheten varit en viktig komponent. De boende kände sig tagna på allvar när 
planerare och projektledare möter dem på lika villor, och tar vara på deras 
kunskaper. Exemplet Gårdsten var mest intressant att studera, eftersom det är ett 
projekt som har kunnat observeras under en längre period sedan färdigställandet. 
Boendegruppernas framgång i samband med ombyggnationen har lett till att fler 
gårdsgrupper bildats, de flesta i med ansvar för åtgärder i utemiljön. De boendes 
levnadsstandard och maktställning har förbättrats, nya jobbtillfällen har skapats 
och opinionspåverkan har även lett till etableringen av en ny busslinje mellan 
Gårdsten och centrala Göteborg, vilket gör att området känns mer integrerat i 
staden. 
 
En stor del av stadens yta är bebyggd med flerbostadshus, ofta med gröna gårdar 
som inte är i kommunens ägo. Dessa omfattande gröna områden ges inte plats i 
arbetet med grönstrukturplaner, som pågår i många kommuner. Detta för att 
gårdarna inte är del av den formella grönstrukturen som planerarna jobbar med. 
Att bättre integrera dessa mindre grönytor och ta vara på deras potential för att 
uppnå hållbarhet var en rekommendation som förekom i många av rapporterna. 
 

5.1.2 Vilka funktioner och egenskaper bör en bostadsgård innehålla 
för att bidra till områdets långsiktiga hållbarhet? 

 
Bostadsgården är genom sin bostadsnära karaktär en viktig komponent i 
människans vardag och livsmiljö. Som plats för fritidsaktiviteter, rekreation och 
socialt umgänge spelar gården en stor roll för människans välbefinnande och 
trivsel. Detta var uppenbart redan i början av arbetet med uppsatsen. Att den 
rollen var så komplex och hade så många komponenter var dock inte lika 
självklart. Detta skulle dock visa sig vara slutsatsen i de flesta av litteraturkällorna 
som studerades som en del av det utforskande arbetet.  
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Gården studerades med hänsyn till hållbarhetsaspekterna. Hållbarheten indelades 
med tanke på sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter och några av gårdens 
roller, egenskaper och funktioner visade sig bidra till flera typer av hållbarhet.  
 
Flera analyser av bra bostadsgårdar gjordes som en del av examensarbetet. Gårdar 
i bostadsområden från olika tidsepoker valdes för att ge analysarbetet mer bredd. 
Även en variation i gårdens storlek eftersträvades i urvalet. Att de studerade 
gårdarna var attraktiva och fungerande utemiljöer berodde på att flera av gårdens 
egenskaper uppmuntrade till vistelse på gården. Till exempel en bra zonering 
hjälper de boende att känna sig bekväma med att använda gården, bra rumslighet 
ger en behaglig känsla när man vistas ute på gården, tryggheten är också en 
självklar förutsättning för att utemiljön ska fungera. Även en variation i de anlagda 
funktionerna på de studerade gårdarna bidrog till deras upplevda attraktivitet. En 
stor gräsplätt är en svåranvänd yta, däremot kan en sittgrupp omringad av 
växtlighet kännas mycket mer inbjudande och användas mer flitigt av de boende.  
 
Det är viktigt att gården även innehåller en varierad växtlighet, som kan vara en 
plats för naturupplevelser, trädgårdsarbete, lek och umgänge, men som även 
fungerar som bullerskydd, luftrening, ger en behaglig temperatur och tar hand om 
dagvattnet.  

5.1.3 Vilken är fastighetsägarens roll i utvecklingen och förvaltningen 
av utemiljön? 

 
Fastighetsägaren har i sin roll som byggherre och förvaltare det största ansvaret 
och största möjligheten att påverka utemiljöns utformning. Beslut som tas av 
fastighetsägaren vid nybyggnation, upprustning och under förvaltningsskedet 
påverkar gårdens utseende och funktionalitet.  
 
Ekonomiskt sett är det mer hållbart och billigare på lång sikt att lägga pengarna på 
att utforma bra utemiljöer i ett tidigt skede än att behöva utföra ändringsarbeten 
vid ett senare tillfälle. På samma sätt är det billigare i längden att planera in en 
mångsidig gård med olika funktioner än att låta den största delen av gården täckas 
av gräsmatta. En gräsmatta är dyr att sköta och är dessutom en svåranvänd yta. 
Att istället anordna rabatter eller odlingslotter kan kräva en större investering, men 
skötseln kan sedan överföras till dem boende. 
 
Att fastighetsägaren är medveten av vinsterna som kan fås av en genomtänkt 
planering och förvaltning av gården är ytterst viktig för att den ska ta sin roll på 
allvar. Det finns gott om exempel på bostadsbolag som har satsat stort på 
gårdarnas skötsel och utveckling. Företag som Bostads AB Poseidon i Göteborg 
är ett framgångsrikt exempel på vad som kan åstadkommas när fastighetsägaren 
engagerar sig och engagerar även de boende. Utemiljön i bostadsområden 
förvaltade av bolaget har utpekats som väldigt kvalitativ och gårdarna utmärker sig 
med sina påkostade planteringar och sina välskötta och varierande funktioner.   
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5.2 Metoddiskussion 
 

Examensarbetet baserades främst på litteraturstudier, och delvis även på egna 
observationer av den byggda miljön. En stor mängd av uppsatser och rapporter 
studerades, huvudsakligen forskningsrapporter eller skrifter från Boverket, men 
även ett par avhandlingar på både kandidat och doktorandnivå. Den stora 
mängden information som de studerade rapporterna innehöll var ibland svår att 
strukturera.  
 
Att skaffa sig en översikt över de olika intressanta teorierna och studierna som rör 
bostadsnära natur och grönstruktur var väsentlig för att rapporten inte skulle 
tappa fokus. Informationen strukturerades och delades in i rubriker beroende på 
om det handlade om gårdarna och deras roll för lokalsamhället eller stadens 
grönstrukturplanering i stort. Även hållbarhetens olika aspekter dokumenterades 
och knöts till gårdens roller och funktioner. Hållbarheten som begrepp är väldigt 
komplext och har många aspekter. Begreppet är också svårdefinierat och 
definitionerna som gavs i de olika litteraturkällorna skilde sig åt. Den globala 
hållbarheten och den mer lokala hållbarheten hade inte alltid samma 
förutsättningar. Men för det mesta kunde idealen om en hållbar stad följas ner till 
den lokala nivån.  
 
Under arbetets gång har jag börjat uppmärksamma mer och mer vissa gårdar och 
gröna offentliga områden under mina promenader i staden. Jag började 
dokumentera dem med bilder, och vissa av de användes även i rapporten.  
 
Det hade varit mycket intressant och givande att kunna samarbeta från början 
med en fastighetsägare eller en byggherre för att på ett bättre sätt kunna komma i 
kontakt med en verklig situation. Då hade jag även kunnat få tillfälle att komma i 
kontakt med hyresgästerna och få ta del av deras åsikter. Att kunna tillämpa 
resultaten av frågeställningarna genom att ta fram ett förslag för en gårds-
utformning hade varit utmanande, men då hade en stor del av rapporten tagits 
upp av det praktiska arbetet kring projektet. Den aktuella uppsatsen vill vara en 
sammanfattning av många aspekter kring utemiljöns roller, både för lokalområdet 
och för staden, och detta hade kanske inte varit möjligt om jag hade fokuserat på 
ett enda projekt.
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6 Slutsatser och rekommendationer 
 

Gröna områden ligger högt på listan över vad människorna värderar mest i en 
stadsmiljö och en attraktiv och funktionell bostadsgård som kan användas av alla 
är en tillgång för området. Gårdens standard är också avgörande för hur mycket 
den används och att bra gårdar används mer än dåliga, vilket kan tyckas vara en 
självklarhet. 

Fastighetsägaren är den som har ansvaret att utemiljön håller en bra nivå samt att 
underhållet är tillfredsställande. Att både informera fastighetsägare om förtjänst-
erna som kan fås med en bra planerad och upprustad gård, samt att ställa hårdare 
krav vid både nybyggnad och ombyggnad är två viktiga åtgärder för att få bättre 
gårdar i våra städer. 

Även kommunens arbete med en grön och integrerande stadsplanering måste 
fortsätta, med fokus på gröna ytor i bostadsområden. Förståelsen för de mång-
funktionella ytornas och ekosystemtjänsternas betydelse fortsätter att växa, och 
även konsulter som arkitekter och landskapsarkitekter har börjat ta plats i 
debatten. 

Publiken i form av de boende i flerbostadshus måste nås av mer och bättre infor-
mation om hur de kan bidra med deras kunskaper i planeringsprocesserna samt 
hur de kan stärka sin ställning gentemot fastighetsägaren. 

Även den fortsatta hållbarhetsforskningen med tvärvetenskaplig inriktning är 
viktig för en fördjupad förståelse av gårdens roller för hållbarheten. 
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10 Bilaga 1- checklista inventering 
 

UTEMILJÖNS FYSISKA OCH UPPLEVDA 
EGENSKAPER 
 1 2 3 4 5 
ZONERING      

FLEXIBILITET      

RUMSLIGHET      

TILLGÄNGLIGHET      

KLIMAT- OCH 
BULLERSKYDD 

     

TRYGGHET      

UNDERHÅLL      

VARIATION      

KOMMENTARER: 

 
 

UTEMILJÖNS FUNKTIONER 
 1 2 3 4 5 
SITTPLATSER      

ODLINGSYTOR      

LEKPLATSER      

VATTENELEMENT      

GEMENSAMMA 
LOKALER 

     

BELYSNING      

VEGETATION      

KOMMENTARER: 

 
 
 


