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SAMMANFATTNING 

 

Processbeskrivningen syftar till att formge ett gestaltningsförslag av en bostadsgård som 

stödjer sociala aktiviteter. Med sociala aktiviteter åsyftas enskilda aktiviteter som kan leda till 

möten och gemensamma aktiviteter, tillfälliga eller planerade. Bostadsgården som jag utgår 

ifrån i gestaltningsförslaget ligger i stadsdelen Andersberg, Gävle. 

I bakgrunden presenteras stadsbyggnadsbegrepp som ger en förklaring till utformningen av 

den sociala och fysiska bostadsmiljön. Sedan redovisas resultat ifrån studier som gjorts om 

miljonprogramsområden och av stadsrummet. Dessa används i gestaltningsprocessen som 

verktyg, tillsammans med observationer av bostadsgårdens förutsättningar. Detta leder fram 

till ett formgivningsförslag som stödjer sociala aktiviteter. 
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INLEDNING 

 

Under de år jag arbetet inom hemtjänsten i många av Gävles stadsdelar, har jag observerat hur 

brister i den samhälliga och kommersiella servicen påverkar vardagslivet för boende i 

området. Många av Gävles stadsdelar är byggda under 1960-70 och speglar dåtidens 

stadsplanering som innebar att bostäder byggdes runt ett stadsdelscentrum, där boende hade 

nära till service och sociala aktiviteter. Efter att tiden gått och samhället förändrats så har 

också boendes förutsättningar förändrats. Dagliga promenader till mataffären har ersatts med 

längre bilturer till affärscentra i stadens ytterområden.  Fritidsaktiviteter nära bostaden har 

slagits ihop till större enheter inne i centrum. 

Detta har fört med sig att stadsdelscentrat har mist sin funktion som en serviceinrättning och 

mötesplats för boende i bostadsområdet. Men det är här som bostadsgården kan fylla en viktig 

roll som en plats, för sociala aktiviteter och möten. Miljonprogrammets bostadsgårdar är 

rymliga och ofta tomma på människor efter flera år av eftersatthet. 

I mitt gestaltningsförslag vill jag undersöka om en förbättring av den gemensamma 

bostadsgården kan leda till en mer inspirerande miljö, där boende kan mötas. 
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SYFTE 

Syfte är att undersöka om och hur en medveten formgivning skulle kunna göra bostadsgården 

till en inspirerande miljö, där boende kan mötas. 

 

FRÅGESTÄLLNING 

Hur kan den fysiska miljön på en bostadsgård utformas för att stödja sociala aktiviteter. 

 

METOD 

För att formge ett förslag på en bostadsgård som stödjer sociala aktiviteter har jag använt mig 

av litteraturstudier, inventering, observationer, fotografering och rittekniker som metod.  

 

Litteraturstudie 

De studier som har varit användbara i mitt arbete, har jag hittat dels genom den kurslitteratur 

som använts vid Trädgårdsmästarprogrammet, främst Människans natur av Titti Olsson 

(1989) och dels genom sökningar på Högskolan i Gävles databaser och på Statens Lantbruks 

Universitets databaser. Genom sökord som bostadsgård, grannskap och miljonprogrammet har 

jag hittat uppsatser, avhandlingar och rapporter av sociologer och landskapsarkitekter som har 

legat till grund för formgivningsförslaget. 

 

Inventering och observationer 

Bostadsgården har besökts ett tiotal gånger, vid några tillfällen, en kortare period och andra 

under längre tid, upp till åtta timmar. Inventering har gjorts vid tre tillfällen, då har 

uppmätning av växtlighet och möblering gjorts. Andra besök har utgjorts av observationer av 

bostadsgården och dess omgivning. Fokus har lagts på att försöka identifiera bostadsgårdens 

svagheter och möjligheter, människors rörelsemönster och hur de använder bostadsgården, 

samt lokaliserat de sociala och fysiska zonerna. Detta har dokumenterats med hjälp av skisser, 

fotografier och anteckningar. 
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Rittekniker 

Arbetet med att skissa har legat till grund för hela gestaltningsprocessen. Vid bild- och 

texthanteringen fördjupades förståelsen av platsen och blev en del av metoden. Genom att 

överföra en teori till skissandet som är ett tvådimensionellt arbete men beskriver en 

tredimensionell verklighet, så konkretiseras teorierna. 

 

 

AVGRÄNSNING 

Arbetet behandlar ett vetenskapligt område som är vidsträckt, därför har jag valt att utgå ifrån 

studier som behandlar det sociala livet och miljöns utformning i miljonprogramsområden och 

stadsrummet.  

Det förslag till omgestaltning av bostadsgården ska ligga till grund för en vidare arbete. Målet 

är att utifrån förslaget gå vidare och i intervjuer med boende arbeta vidare med bostadens 

utformning. 
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BAKGRUND 

I följande avsnitt kommer jag att presentera resultat från forskning och undersökningar som 

har gjorts om stadsrum och bostadsgårdar från 1960-talet och in på 2000-talets början. Först 

definierar jag olika begrepp som används inom stadsplanering sedan redovisar jag resultat 

från några av de studier som analyserat bostadsgårdens sociala och fysiska uppbyggnad. 

Begreppen är Miljonprogrammet, Grannskapet, Stadsdelscentrum, Det lilla grannskapet och 

Bostadsgården. 

 

Miljonprogrammet 

Mellan åren 1965-1974 byggdes över en miljon bostäder i Sverige. Det rådde stor bostadsbrist 

i Sverige, på grund av stor inflyttning från landet till städerna samt arbetskraftinvandring. 

Men från att Sverige hade haft stor bostadsbrist under hela efterkrigstiden så sjönk efterfrågan 

på bostäder i början av 1970 då den ekonomiska tillväxten kom av sig. Efterfrågan på 

bostäder minskade mest i flerbostadsområdena och många lägenheter blev outhyrda. 

Människor undvek att flytta till dessa områden och kritik började komma på utformningen av 

bostadsområdena, den monotona och rationella utformningen blev utsatt för hård kritik 

(Boverket 2008 a). Förortsdebatten startade, vilket förde med sig en förändrad syn på 

utformning av bostäder och boendes tillgång till service. Tillgång till barnomsorg, 

fritidsaktiviteter och affärer var inte bara funktionella tjänster utan påverkade den sociala 

miljön genom att främja möten mellan människor och skapade gemenskap (Franzén & 

Sandstedt 1993).  

 

Grannskapet 

Grannskapsplanering kom i förortsdebattens efterdyningar. Det blev ett sätt att föra samman 

det gamla samhällets värderingar in i den nya samhällsplaneringen. Det var en idealisering av 

det gamla Sverige och blev en drivkraft till förändring av 70-talets utformning av den fysiska 

och sociala bostadsmiljön. Arkitekternas uppgift blev att skapa en funktionell och social 

bostadsmiljö utifrån de boendes behov. Grannskapet som idé, fanns i samhällsdebatten redan 

på 40-talet då det var en stor inflyttning från landsbygden till staden.  Då skulle familjen 

stödjas genom rationalisering av hemarbetet. Människan stod i centrum och service som 
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lekskola, tvättstugor och gemensamma kök planerades in i närheten av bostadsmiljön. 

Grannskapet var den fysisk och social miljön i en stadsdel (Franzén & Sandstedt 1993).  

 

Stadsdelscentrum 

 I grannskapet fungerade stadsdelscentrumet som ett nav mellan samhälliga servicefunktioner 

och social gemenskap.  Människor hade tillgång till kommersiell service som mataffärer, 

banker och hårfrisör men också offentlig service som folktandvård, skolor och bibliotek. 

Dessa serviceinrättningar fungerade som gemensamma mötesplatser för boende i 

flerbostadsområdet.  I och med nedskärningar i den offentliga servicen och förflyttning av 

handeln till köpcentrum i stadens ytterområden, så försvann en viktig pusselbit i 

grannskapsidén, vilket bidrog till att områdena blev folktomma och de vardagliga mötena 

försvann (Boverket 2005).  

 

 Det lilla grannskapet 

Det lilla grannskapet definierades av Sören Olsson, som den sociala och fysiska miljön 

närmast bostaden i uppsatsen Det lilla grannskapet. Miljön närmast bostaden som trapphuset, 

gårdshus med källsortering och bostadsgården är viktiga mötesplatser för att kunna 

upprätthålla en god relation till sina grannar (Olsson, Cruce Sonden & Ohlander 1997: 11-12).  

Därför är utformningen av närmiljön viktig för att ge boende möjlighet till möten på dessa 

platser. Om bostadsgårdarna ser risiga ut och trapphusen känns obehagliga så skyndar boende 

hem, de vill inte uppehålla sig längre än vad som behövs på dessa platser. Men om miljön är 

tilltalande så söker boende upp dessa platser och dröjer sig kvar, efter att de varit ut med 

soporna. Den fysiska miljön ger förutsättningar till den sociala miljön (Olsson, Cruce Sonden 

& Ohlander 1997). 
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Bostadsgården 

I Eva Kristenssons avhandling Rymlighetens betydelse definierade hon begreppet 

bostadsgården som ett gemensamt uterum för de boende, den är inte privat eller offentlig utan 

finns någonstans där mittemellan. Bostadsgården är en stadsbyggnadsterm som användes för 

att beskriva flerbostadshusens utemiljö. Gård beskrevs som utrymmet mellan husen, själva 

gårdsrummet (Kristensson 2003: 44-45). 

Miljonprogrammets bostadsgårdar var utformade efter funktionalismens ideal, med rätlinjiga 

planteringar av buskar och träd som ramade in funktioner som lekplatser, cykelparkeringar 

och sittplatser (Boverket 2008 b). Växter användes som byggnadsmaterial för att skapa rum, 

vintergröna växter användes ofta för att behålla rummens karaktär året om (Robinson 2004: 

124).  Friytor av gräs och vild natur fanns insprängd mellan husen (Boverket 2008 b). 

På 1980- talet genomgick många av miljonprogrammets bostadsgårdar en upprustning genom 

miljöförbättringsarkitekturen. Då var allt som hade med miljonprogrammet fel och man 

blickade bakåt och införde en växtlighet på bostadsgårdarna som tidigare av tradition hade 

odlats i svenska trädgårdar, fruktträd och bärbuskar blev ett nytt och populärt inslag. Även om 

det blev en förändring i växtvalet så behölls den rationella och funktionella formgivning som 

hade varit utmärkande för miljonprogrammet bostadsgårdar (Kristensson 2003: 121-122).  
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Verktyg 

 

I följande avsnitt kommer jag att redovisa studier om fysisk och social utformning av 

bostadsmiljön och stadsmiljön och de analysredskap som jag funnit användbara i mitt 

gestaltningsarbete. 

 

Social och fysisk zonindelning 

Jan Gehl skildrade i boken Life between Buildings hur den fysiska strukturen speglade 

den sociala strukturen i ett bostadsområde. Om ett stort bostadsområde bröts ner i 

mindre enheter blev det möjligt för människor att förflytta sig ut från bostadens 

trygghet till den offentliga miljön. Varje zon skulle möjliggöra en förflyttning till nästa 

zon genom att varje zon gav en känsla av trygghet och tillhörighet. Zongraderingen gick 

ifrån privat, halvprivat, halvoffentlig och offentlig. Uppdelning av bostadsområdet förde 

med sig att människor hade lättare att ordna gemensamma aktiviteter och lösa problem 

som uppstod i området.  

Ett av miljonprogrammets problem är att bostadsområden upplevs som stora och att det 

inte finns tydliga gränser mellan olika zoner, vilket gör att människor inte känner sig 

trygga i sin närmiljö. Jahn Gehl beskrev mjuka övergångar mellan hus – gård och inne 

ute som en viktig faktor för hur frekvent människor använde utomhusmiljön. I den 

halvoffentliga zonen vid trapphuset var det viktigt att anlägga en miljö som 

korresponderade med inomhusmiljön. Det här området ansåg Gehl vara extra viktigt 

eftersom det var första steget ut till nästa zon (Gehl 1987). 

Boverket har tillsammans med Skanska, Landskapslaget och Wallenstam utvecklat 

zonindelning som ett verktyg de använder till gårdsutveckling i 

miljonprogramsområden (Boverket 2008b).  

Zonerna beskrivs enligt följande. 

Offentlig zon: Områden som ligger i anslutning till gården, tillexempel parkeringsplats 

och gångstråk.  
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 Halvoffentlig: Tillhör bostadsgården och här är det bra om det finns lekplatser, 

grillplatser men även utrymme för enskilda aktiviteter.  

 Halvprivat zon: Entréområden finns i den här zonen. Här ska det finnas möjlighet att 

sitta ned och känna sig lite privat. 

 Privat: Det här området ligger i anslutning till huset, det kan vara nedanför balkongen 

eller området runt altanen och tillhör den boende. Området skapar en mjuk övergång 

mellan hus och gård (Boverket 2008 b). 

 

 

Egenskaper och faktorer för det lilla grannskapet 

Vikten av den sociala och fysiska närmiljön togs upp i studien Det lilla grannskapet, Gårdar 

trapphus och socialt liv av S Olsson, G Cruse Sonden och M Ohlander (1997). I studien 

intervjuades boende från nio bostadsgårdar. Utgångsläget var att ta reda på vad de boende 

ansåg vara det viktigaste i deras boendemiljö.  En god grannrelation ansågs viktigt för att man 

skulle trivas i sitt bostadsområde. 

Studien visade också att gårdens utformning var en förutsättning för att skapa möten mellan 

människor och därmed en god grannrelation. Nedan presenteras egenskaper och faktorer som 

ansågs betydelsefulla i den fysiska utformningen av bostadsgården (ibid: 210-213). 

Egenskaper 

Avgränsning och rumslighet. Det skulle kännas som gården tillhörde de boende med avgränsningar till 

omgivande miljö.  

Användbarhet. Sittplatser, lekplatser och odling var sådant som uppskattades av boende.  

Tillgänglighet och kommunikation. Det skulle vara enkelt för boende att ta sig in och ut på gården 

både fysiskt och psykiskt. 

Estetik. Något som uppskattades av de boende var att platsen bjöd på något unikt och som skänkte 

platsen identitet. Det kan vara i form av grönska, mångfald, byggnader och material som bar på något 

historiskt.  
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Trapphusen. Den här platsen fungerade som en mötesplats för de boende, de som bodde i 

samma trappuppgång formade en social enhet. 

Faktorer 

Förvaring, sophantering och tvättstugor . Dessa funktioner skapade mötesplatser. 

Utrymme och möblering. Det var viktigt att skapa ett möblerat utrymme runt olika funktioner (Olsson, 

Cruce Sonden & Ohlander 1997: 210-213). 

 

Bostadsgårdens olika roller 

I Eva Kristenssons avhandling Rymlighetens betydelse (2003), undersökte hon tre 

bostadsgårdar byggda på 1990- talet och tre miljonprograms gårdar. Kristensson menar att 

bostadsgården ska fylla många olika funktioner och vara tillgänglig för de boendes olika 

behov. Hon formulerar bostadsgården olika roller utifrån de intervjuades aktiviteter på 

bostadsgården men också vilken mening de tillskrev platsen. I intervjuer gjorda på 

miljonprogrammets bostadsgårdar beskrev de boende vikten av att finna platser för avskildhet, 

möjlighet till gemenskap, att gården skulle vara en vacker plats och en plats för barnens lek 

(ibid: 414). 

 

1. Bostadsnära uterum, vardagsrum: Bostadsgården fungerar som en förlängning av 

bostaden, där kan de boende sitta och sola eller läsa en bok, umgås med vänner och 

dricka morgonkaffe. 

2. Lekmiljö: Barnen lekar utgår ifrån den miljö de leker i. Lekmiljön ger möjlighet till 

möten mellan föräldrar och andra barn. 

3. Mötesplats: Bostadsgården är en viktig mötesplats för de boende. Möten kan vara 

bestämda på förhand, men de träffas också på vägen till jobbet eller när de går ut med 

sopor. 

4. Utsikt: Att kunna se ut över en föränderlig grönska och folkliv på gården från sin 

lägenhet eller passera den varje dag till och från hemmet. (ibid: 420-435). 
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Funktioner och sociala aktiviteter 

Människor agerar utifrån den miljö de befinner sig i, svårigheten med utformning av den 

offentliga miljön är att vi agerar och reagerar på många olika sätt. Det handlar mer om 

att skapa möjligheter snarare än att styra funktioner i vår miljö. Detta kan bli extra 

tydligt på en bostadsgård där många människor och aktiviteter ska dela på samma 

utrymme.   

I skriften Stadsrum människorum av Ulla Berglund och Ulla Jergeby (1998) beskrev de 

hur formgivningen av den offentliga miljön ofta är utformad så att den styr funktionen 

av platsen medan vi människor fungerar så att vi kombinerar olika aktiviteter. Utemiljön 

ska ge möjlighet för många människor och aktiviteter att samtidigt ta del av platsen 

(ibid:58).  I Boverkets utredning Gårdsutveckling i miljonprogramsområden så skildrade 

de hur det går att skapa flerfunktionella platser genom att kila in cykelparkering, 

källsortering och tvättstugor i gårdsmiljön. Det skapade en rörelse på gården som 

främjade möten.  De redogjorde också om fördelarna att kombinera olika funktioner av 

en plats. Det bidrog till att människor kunde använda platsen på olika sätt, men det gav 

också fler människor tillträde till platsen (Boverket 2008 b). 

 I boken Life between Buildings beskrev Jan Gehl (1987) hur det var möjligt att integrera 

människor, funktion och miljö i stadsplanering. Enkla vardagsaktiviteter som att gå, stå 

och sitta bidrog till en inspirerande och levande utomhusmiljö de triggade också igång 

andra aktiviteter (ibid:131).   

Stå 

Människor föredrog att stå någonstans där de hade något att luta sig emot. Det kunde 

vara en husvägg, träd eller annat som gav skydd i ryggen (ibid:151). Om 

trapphusområdet erbjöd något att luta sig emot så gav det de boende möjlighet att välja 

om de ville gå ut på gården eller stanna kvar. På en öppen yta som en gård eller torg så 

började alltid aktiviteter efter kanterna och orienterade sig sedan inåt mot centrum av 

platsen (ibid:152).  
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Gå 

Gångvägarna planerades så att gående fick den kortaste vägen till målet (Gehl1987:143). 

Vägarna var ett ställe för interaktion därför skulle det vara lite trånga så man var 

tvungen att visa varandra hänsyn om det blev lite trång vid möten. Varierande vägbredd 

och miljö upplevdes som intressant. Att vandra genom ett trångt utrymme och sedan 

komma fram till ett större, skapade spänning (Ibid) . Om det fanns en öppen yta i ett 

bostadsområde anlades en väg runtomkring den så människor inte behövde korsa 

gården eftersom det kunde skapa en känsla av utsatthet (ibid:144).  

Sitta 

Sittplatsens placering liknade ståplatsen, den skulle ge skydd i ryggen för att reducera 

det personliga territoriet till en överblickbar halvcirkel. Då behövde man inte vara rädd 

att någon skulle smyga sig på en bakifrån, men det gav också skydd för väder och 

vind(Gehl1987: 159-160). Människor valde inbjudande sittplatser som erbjöd en unik 

upplevelse av den omgivande miljön (ibid:161). 

 

 

Gröna kvaliteter  

I studien Gröna kvaliteter och socialt samspel av Eva Kristensson(1997) har boende berättat 

vad de tyckte om växter och planteringar på sin bostadsgård. De beskriver inte vilka växter de 

vill ha utan uttrycker vilka kvaliteter på växterna de uppskattar eller tycker illa om.   

Kvaliteter som de boende uppskattade var en lummig och grön bostadsgård, där de kunde 

följa årstidväxlingarna.  Planteringar med färgglada blommor, nyttoväxter som fruktträd och 

bärbuskar efterfrågades. Boende ville ha en bostadsgård som kändes lite mer som en villa 

trädgård med tydliga rabatter och en syrenberså var den enda växt som det yttrycktes en 

önskan om. Men det som ansågs viktigaste var skötseln av bostadsgården. 

Kvaliteter som ansågs negativa var höga träd samt buskar som skymde utsikten. Snåriga och 

taggiga buskar som kunde skada barnen ville man inte heller ha i närheten av sin bostad.  

Bostadsgårdar med vild karaktär i planteringssätt och växtval ansågs svårbegripliga och 

upplevdes som ovårdat (ibid). 
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Skötseln ansågs som den viktigaste kvaliteten på en bostadsgård, men skötseln i sig själv 

har kvaliteter som bidrar till en större trivsel på bostadsgården. Intervjuer gjorda i ett 

projekt som initierats av Movium i samverkan med Hyresgästernas riksförbund, HSB 

framhöll de boende att skötseln bidrog till en ökad gemenskap och samhörighet på 

bostadsgården. Det blev fler människor som rörde sig på gården, vilket medverkade till 

ökad trygghet och minskad förstörelse (Berglund, Hansson, Hägg, Jergeby & Söderblom 

1995).  

 

Summering 

Zonindelning av bostadsgården möjliggör en trygg förflyttning från hemmet ut på 

bostadsgården och längre. Genom att fragmentera upp miljön görs den tillgänglig.  

Egenskaper i grannskapet gör det möjligt för grannar att mötas på en lättillgänglig och 

neutral plats nära bostaden och därigenom upprätthålla en god grannrelation. 

Bostadsgårdens olika roller utgår ifrån boendes behov av gemenskap, avskildhet, 

skönhet och lek. Miljön ska ge möjlighet till olika funktioner och sociala aktiviteter. Gröna 

kvaliteter som skötsel på en bostadsgård ger möjlighet till sociala aktiviteter. 

 

Exemplet Andersberg 

Stadsdelen Andersberg ligger söder om Gävle centrum och byggdes i början av 1970-

talet och är en del utav miljonprogrammet. Det finns en variation av radhus, villor, tre 

och femvåningshus som är samlade runt ett stadsdelscentrum. Här går det att se 

grannskapsplaneringen i stadsdelens uppbyggnad av bostäder runt ett centrum med 

kommersiell och offentlig service. Femvåningshusens bostadsgårdar repeterar sig 

mellan husen och funktionalismens rumsindelning med rätradiga planteringar och 

områden med vild natur insprängd mellan byggnaderna gör sig gällande här. 
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Processbeskrivning 

 

Presentation av processbeskrivningen 

I den här processbeskrivningen kommer jag att med bild och text beskriva hur jag utifrån den 

forskning jag presenterar i bakgrunden och platsens förutsättningar arbetar fram ett 

gestaltningsförslag på en bostadsgård. Jag kommer först att göra en nulägesbeskrivning, sedan 

introducerar jag verktygen enskilt för att till sist sammanföra i den färdiga 

gestaltningsförslaget. I den del jag presenterar gröna kvaliteter kommer jag att ta in ny fakta 

eftersom jag har så lite att gå på.  
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Nulägesbeskrivning 

 

Processen tar sin början. 

Börjar gestaltningsprocessen med att besöka platsen för att inhämta information, det gör jag 

vid ett flertal tillfällen, både långa och korta besök. Gör små noteringar och skisser för att 

komma ihåg det jag känner och ser, det är många starka intryck som träffar en. Vid 

inventeringen av bostadsgården använder jag mig av stegning, måttband och lasermätare. 

Ritar sedan ut måtten på kartan som jag har hämtat från Bygg och miljö på 

Medborgarkontoret i Gävle.  Skalan låg på 1:500 som är lite litet, men eftersom det är 

rektangulära byggnader går det lätt att omvandla. Marken är helt platt det är nästan som att 

befinna sig på ett ritbräde, så jag behöver inte ta hänsyn till höjdskillnader. 

 

           

  

       

 

Inventering av bostadsgården 

Den bostadsgård som ligger till grund för mitt formgivningsförslag består av två 

femvåningshus och ett grönområde som är uppdelat i tre enheter. De två mindre områdena 

innehåller gräsmatta och röda betongplattor förutom på två ställen där boende har altan med 

en insynsskyddande måbärshäck mot gården. Det större området på 1300 kvadratmeter har en 

Stadsdelen Andersberg från ett flygfoto 

hämtat från Eniro.se 

Bostadsområdet Vinddraget, den röda 

pricken visar på vad bostadsgården ligger 
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markbeläggning av gräs, asfalt och röd betongsten. Gården har två lekplatser med inramande 

häck av brudspirea och kornell. Det finns också en sittplats som består utav ett vindskydd, två 

bänkar och ett buskage av rosenspirea. Längs med långsidorna står fem rönnar på den västra 

sidan och två stycken på den östra sidan. Ett gårdshus för källsortering och cykelparkering 

finns ut mot bilparkeringen.  

Varje bostadshus har tre entréer med takbelysning och cykelställ. Tvättstuga och samlingslokal 

ligger på nedre plan mot gården i båda husen. Bostadsgårdens brist på skötsel och tydlighet återspeglas 

på hela området.  

 

 Observationer av bostadsgården 

På vardagar är bostadsgården folktom, men på veckosluten blir det lite mer rörelse i området, 

barn leker utmed entrévägen och sparkar fotboll emot gårdshuset. Lappar om billigt 

kaffebröd, loppis och dagmatte kan tolkas som att boende vill organisera aktiviteter . Vuxna 

står och röker ute på gården och boende bär tvätt till och från tvättstugan. Hundägarna går en 

sväng runt huset och pratar lite sinsemellan. Det är en frekvent trafik med bilar som kör in på 

gården och ställer sig utanför entréerna och lastar av varor. Mopeder och cyklar kör in på 

bostadsgården och parkerar vid gårdshuset eller vid entrén.  

 

             

 

 

Karta över Andersbergs centrum från Bygg 

och miljö i Gävle 

Situationsplan över bostadsgården som 

jag ritat. 
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Situationsplan 

Det är lite krångligt att rita upp situationsplanen, det är stora ytor man har att göra med, fel 

kan uppstå på många ställen. 1 mm på skala 1:500 är 50 cm i verkligheten, ritar man lite fel så 

försvinner lätt några meter. Någonting som är bra att använda är något slags genomskinligt 

papper, först använde jag vanligt smörpapper innan jag köpte film hos Arkitektkopia som 

heter ”Xerox drawing film” Med den går det att rita i flera lager och sedan sammanföra i 

kopiatorn till en bild. Lite krångligt att använda tusch på den, men blyerts går bra. 

Situationsplan över bostadsgården 

                

 

 

 

 N 

Situationsplan 

Bostadsgård i Andersberg 

Husen är 71m lång 

Gården är ca 1775 m 2 

 

1. Lekplats med kornell häck. 

2. Gräsyta 

3. Asfalt och stenlagd yta. 

4. Sittplats med vindskydd och buskage 

av rosenspirea 

5. Rönn träd 

6. Lekplats med häck av brudspirea 

7. Gårdshus med källsortering 

3 

 1 6 4 7 

2 

5 
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Verktyg 

Social och fysisk zonindelning 

 

Här har jag lagt in zonerna på situationsplanen. 

                 

 

Offentlig zon: Den här platsen gränsar mot bostadsgården och ett radhusområde som 

ligger norr om bostadsgården. Zonen innehåller en bilväg, vändplats och gräsytor. 

 

Halvoffentlig: Den centrala delen av bostadsgården är halvoffentlig med lekplats, 

sittplatser, cykelutrymmet och sophuset. 

 

Halvprivat: Området vid entréerna. 

 

 Privat: Miljön runt altan är ett privat område som tillhör den boende.  

 

Övergångs zon: Mellan den offentliga zonen och bostadsgården finns den här zonen.  
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Skissar sedan på hur man skulle kunna tydliggöra zonerna. Här använder jag mig utav 

fotografier som jag tagit när jag besökt platsen. För att det ska gå lättare att rita på bilderna så 

lägger jag en film på bilden och kopierar. Bilden blir lite svagare i konturerna och det man 

ritat framgår tydligare. Använder mig av blyerts och pastell pennor.  

    

Offentlig zon 

 Tillhör inte bostadsgården utan angränsar till den. Här förstärker jag gränsen med en 

plantering som blir ett riktmärke, något som markerar en gräns men inte stänger ute.  

 

    

Halvoffentlig zon 

I den här zonen har jag tänkt ha en slags större mötesplats med planteringar, fågelbad och 

sittplatser. 
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Halvprivat zon  

Det här är det område som är den viktigaste zonen om man vill få boende att använda 

utomhusmiljön. Här placerar jag ut bänkar där man kan sitta och luta sig mot väggen som har 

en spaljé med klätterväxter, kan tänka mig en liten högre plantering som ger lite skydd. 

 

 

    

Privat zon  

Den här zonen tillhör den boende, området skapar en mjuk övergång mellan den privata och 

halvoffentliga zonen. När boende använder sig av uteplatsen så ger det liv till hela 

bostadsgården.  Det skulle gå att ha lite klätterväxter och någon mindre plantering här.  
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Övergångs zon 

Det här området ska markera övergång mellan den offentliga zonen och bostadsgården. Det 

ska vara en mjuk övergång, inga hårda ytor som studsar emot en när man ska gå in på 

bostadsgården. Därför tänker jag mig ett buskage efter vägen, vid väggen och planket skulle 

det passa med klätterväxter och en plantering. 

 

 

 

Bostadsgårdens yta speglar husens storlek som gör att jag känner mig väldigt liten och utsatt 

när jag befinner mig på gården. Här behövs det former som bryter upp gården i mindre 

enheter och gör att det blir en mer mänsklig skala, istället för husets skala (Gehl 1987). Här är 

zonerna till bra hjälp i utformningen, om varje zon förstärks så bryts gårdsytans och husens 

dominans.   
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Bostadsgårdens olika roller 

Här planerar jag in bostadsgårdens roller på situationsplanen             

                                    

           Bostadsnära uterum, vardagsrum 

Det här ska vara en lite lugnare del utav gården, där boende kan dra sig undan ett tag 

för sig själv. Har tänkt att det kan finnas ett större område ute på bostadsgården, men 

också vid entréerna.  

Lekmiljö 

Barnen ska ha en egen lekplats men också en öppen gräsyta där de kan springa, spela 

fotboll och annat. 

Mötesplats 

Förlägger den stora mötesplatsen till ett område som är tänkt att fungera som ett torg. 

Här går det att ordna loppis, fester och uppträdande, boende kan själv organisera vad de 

vill göra här. Möten sker naturligtvis även på andra ställen. 

Utsikt 

 Hela platsen ska vara vacker att beskåda från gårdsplan upp till femte våningen.
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Har i grova drag ritat ut bostadsgårdens roller, de kan ju pågå på flera ställen samtidigt. Roller 

är inga rum, men vissa roller behöver utrymme. Lekplatsen behöver stort utrymme men det 

ska också vara möjligt att leka på andra ställen. Platser för roller sammanfaller också med 

zonerna. Om man tittar på den halvprivata zonen som ligger vid entrén så ska det finnas 

möjlighet för privat utrymme där, men den fungerar också som en viktig mötesplats, samma 

miljö ska fylla olika funktioner. 
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 Funktioner och sociala aktiviteter 

Vid observationer på bostadsgården har jag studerat hur människor rör sig och hur de 

använder bostadsgården, de flesta aktiviteter skedde efter vägarna, motorfordon körde in på 

bostadsgården från den södra infarten som låg emot vändplan. Barnen rörde sig efter entré 

vägarna mot bostadsområdets genomgående väg, de använde också gårdshuset för att sparka 

fotboll mot. Vuxna och barn hade också en diagonal rörelse mot stadsdelscentrumet. Inga 

människor rörde sig över gårdsplan, utan alla använde vägarna. Barn och vuxna stannade 

ibland till när de hade gått ut ifrån bostaden innan de gick iväg åt något håll, rökare uppehöll 

sig ofta på området vid entréerna.  

               

 

 

 

 

 

 

N 

1 

2 

1. Genomgående väg till 
stadsdelscentrum. 

2. Infartsväg och vändplats. 
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Här använder jag mig av boendes rörelsemönster och planerar in det nya gestaltningsförslaget 

i det. 

                      

 

 

 

Det finns möjlighet att få en vertikal rörelse över gårdsplan som bryter boendes horisontala 

rörelsemönster på den befintliga gården. Lekplatsen, det lugna området och torget fungerar 

som cirkulationsplatser och skapar möten. Med tanke på att mest aktiviteter händer efter 

vägarna på den befintliga gården, så har jag valt att använda mig av ett vägsystem som 

förbinder lekplatsen, torget och det lugna området. Vägsystemet bidrar till att boende snabbt 

kan ta sig till sitt mål, dessutom upplevs det som intressant att komma från ett mindre 

utrymme som vägarna är, till en större plats som lekplatsen, det lugna området och torget 

(Gehl 1987:143).  Vägarna är ju också viktiga mötesplatser, där man stannar till och pratar 

med andra människor (Ibid). Områdena utanför entréerna är den viktigaste mötesplatsen på 

den befintliga gården och ska så vara, det är här aktiviteterna startar och förflyttas sedan ut på 

resten av gården (ibid:143). Här gäller det att skapa inbjudande sittplatser som fångar boendes 

intresse och gör att de vill gå ut och sätta sig här (ibid:161). Tänker mig en färggrann 

plantering som ger lite skydd och små odlingsplatser.  

1 
2 

3 

1. Lekplats 

2. Det lugna området 

3. Torg 
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Egenskaper och faktorer för det lilla grannskapet 

Vissa av de egenskaper som jag planerar in här sammanfaller med andra verktyg. Om man 

tittar på avgränsningen vid gårdshuset, så är det ett område som sammanfaller med 

övergångszonen till bostadsgården från den offentliga zonen. Egenskaper som användbarhet 

finns i bostadsgårdens olika roller. Genom att använda sig av dessa verktyg går det att se på 

saker ur olika synvinklar.   

                           

Här har jag lagt in egenskaper. 

 

Avgränsning och rumslighet: Har avgränsat gården mellan gårdshuset och planket vid 

altan med växtlighet, rumslighet har skapats genom tre större utrymmen på gårdsplanen 

som skärmats av med buskage och träd.  

 

 Användbarhet: Bänkar, lekplats, torg och odlingsplats finns som skapar aktiviteter. 
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Tillgänglighet och kommunikation: Platsen görs tillgänglig från varje entré och 

vägarna skapar kommunikation. 

 

Estetik: Växtlighet, marksten, fågelbad och annat möblemang ger platsen sitt 

estetiska uttryck. 

   

  Faktorer 

Förvaring, sophantering och tvättstugor: Det fanns gott om förvarings utrymmen på 

bostadsgården, tvättstugorna fanns på bottenvåningen och sophanteringen låg i 

gårdshuset. 

 

 Utrymme och möblering: Har skapat sittplatser utanför tvättstugan och vid 

cykelparkeringarna som finns vid entréerna.  
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Gröna kvaliteter 

Kvaliteter på bostadsgårdens växtlighet som boende önskade sig och uppskattade, var att 

kunna följa årstidsväxlingar, färgglada blommor, nyttoväxter som fruktträd och bärbuskar, 

tydliga rabatter och en syrenberså. Det som inte var populärt var taggiga buskar och sådant 

som man kunde göra sig illa på och höga buskar och träd som skymde utsikten. 

Det här är inte mycket att gå på vid växtval till bostadsgården växter, men jag tar fasta på 

årstidsväxlingar, färger, blommor och nyttoväxter Sedan har jag tänkt mig att det ska finnas 

möjlighet till odling på gården.  

Eftersom det är en stark karaktär på området, så går det att ösa på med färg och form, 

växtligheten ska ju gå att se från femte våning. Husens färg är väldigt dominant, men skänker 

en välkomnande känsla åt gården. Vid arbetet med att utforma strukturen på bostadsgården så 

har det handla mycket om att bryta ned de dominanta formerna till mindre enheter. Det är 

svårt rent fysiskt, men med hjälp av växtligheten, textur och färg så går det att skapa mindre 

osymmetriska enheter.  

Växtförutsättningar: 

  soligt läge 

 växtzon 4  

moränmark med lager av matjord 
http://www.maps.sgu.se/sguinternetmaps/jona/viewer.htm 

 

Böcker som jag använder för att leta växter är Perenner av Marie & Björn Hansson (2008), En 

blommande trädgård av Yvonne Dengin och Nina Dreyer Hansley (2007) och Din trädgård av 

Karin Berglund (1996) 
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GESTALTNINGSFÖRSLAG 

 

Presentation av gestaltningen 

I följande avsnitt presenteras gestaltningsförslaget som blev produkten av bakgrunden och 

gestaltningsprocessen. Första bilden är en planritning över bostadsgården, sedan kommer fem 

delförslag där jag kommenterar verktygen som jag introducerade i bakgrunden, avslutar med 

en sammanfattning. 

 

Planritning på bostadsgården 

 

 

 

1 

4 
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1. Entréområde med sittplatser och plantering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Entréområde med sittplatser och plantering. 

2. Lekplats 

3. Det lugna området. 

4. Torget med sittplatser och fågelbad. 

5. Övergångszon  

6. Odlingsområde  

7. Privat område med altan. 

 

 

 

 

N 

1 

2 3 4 

5 

6 

7 

8 

Växtlista 

1. Saffransfingerört – Potentilla x tonguei 

2. Gulltörel – Euphorbia polychroma 

3. Röllika – Achillea millefolia `Cersie Queen´ 

4. Stjärnflocka – Astrantia major `Rosea´ 

5. Solbrud – Helenium Autumnale `Rubinzwerg´ 

6. Vildvin – Partthenocissus 

7. Jättedaggkåpa -  Alchemilla mollis 

8. Fjällkåpa – Alchemilla alpina 
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Entré området ligger i den halvprivata zonen och har rollen av bostadsnära uterum. Men den 

har också rollen som mötesplats för människor som bor i samma trappuppgång. 

Flerfunktioner som cykelparkeringar skapar en rörelse i området vilket främjar möten och 

grannrelationer. Det här är den viktigaste platsen för att få människor att fortsätta ut på 

bostadsgården. Därför ska det finnas anledning att vilja vistas här. Vid det här entréområdet 

ska sittplatser, en färggrann perennplantering och klätterväxter som väggbeklädnad få boende 

att stanna till (Gehl 1987:161). 

 

 

2. Lekplatsen 
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Lekplatsen ligger i den halvoffentliga zonen och har rollen som lekmiljö. Lekplatsen har 

egenskap som rumslighet och användbarhet. Platsen skapar möten mellan barn och föräldrar. 

Vägen till lekplatsen är avgränsad med planteringar på sidorna, så man kommer från ett litet 

utrymme ut till ett större, vilket skapar intresse (Gehl1987:143) . Sittplatserna har skydd i 

ryggen och det finns träd som man kan luta sig emot (ibid:151). Det finns plommonträd, röda 

vinbärsbuskar och smultron som är nyttoväxter. Röda vinbärsbuskarna likt smultronen har 

dekorativa bär. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtlista 

1. Röda vinbär- Ribes rubrum 

2. Plommon – Prunus domestica 

3. Månadssmultron – Fragri vesca 

4. Lammöron – Stachys byzantina 

5. Indisk fingerört – Potentilla nepalensis 

6. Höstkärleksört – Sedum `Herbstfreude´ 

7. Rosenbräcka – Saxifraga Ardensii-gruppen `Peter Pan 

8. Ängssalvia – Salvia pratensis `Rose Rhapsody´ 

9. Kantnepeta – Nepeta x faassenii 
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3. Den lugna platsen 
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Växtlista 

1. Bergskörsbär – Prunus sargentii 

2. Syren – Syringa vulgaris 

3. Kattfot – Antennaria dioca 

4. Krypmalört – Artemisia chmidtiana 

5. Rödfibbla – Hieracium aurantiacum 

6. Lammöron – Stachys byzantia 

7. Hedblomster – Helichrysum arenarium 
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Det här området tillhör den halvoffentliga zonen och innehåller rollen av vardagsrum, där 

man kan få vara lite ifred.  Egenskaper som tillgänglighet och rumslighet finner vi här. Har 

försökt att skapa en sittplats, där det går att vila ögonen på planteringen och vattenspelet, en 

plats som ska erbjuda något speciellt så att människor vill sitta här (Gehl1987:161). 

Körsbärsträden ger en vacker blomning på våren och syrenbersån var den växt som boende i 

Eva Kristenssons (1997) studie Gröna Kvaliteter hade önskemål om.  

 

4. Torget 
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Den här bilden visar en del av torget som har en förbindelse till gårdshuset och 

cykelparkeringen.  Kombinationen att ha flera funktioner inom samma område, skapar rörelse 

på den här platsen, vilket i sin tur genererar möten mellan människor. Torget som helhet, 

fyller rollen som mötesplats och har egenskaper som användbarhet, rumslighet och 

tillgänglighet. Genom att platsen är flerfunktionell så blir den också mer tillgänglig. Växtvalet 

är tänkt att ge en vacker blomning från tidig vår till sen höst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtlista 

1. Kokardblomster – Gailladia x grandiflora `Fanfare´ 

2.  Balsamaster – Aster ageratoides `Adustus Nanus´ 

3. Studentnejlika – Lychnis chalcedonica 

4. Solbrud – Helenium Autumnale 

5. Eldtörel – Euphorbia griffithii `Fireglow´ 

6. Rödrubeckia – Rudbeckia lacinata `Magnus´ 

7. Höstrudbeckia – Rudbeckia lacinata `Golden Glow´ 

8. Höstkärleksört – Sedum `Herbstfreude´ 
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5. Övergångszon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övergångszonen ligger som det hörs mellan den offentliga zonen och bostadsgårdens 

halvoffentliga zon. Det härområdet lämnas ofta orört, för det är gården och miljön utanför 

som man lägger ner arbete på. Men genom att lämna ytan ogjord så blir den otydlig inte 

osynlig. Om man istället bearbetar zonen och gör en mjukare övergång mellan, inne på gården 

och utanför så ökar det gårdens tillgänglighet (Gehl 1987). Växterna är valda för att förstärka 

årstidsskiftningarna 

 

4 

3 

2 

1 

Växtlista 

1. Bärhäggmispel – Amelanchier almifolia 

2. Eldtörel – Euphorbia griffitii `Fireglow´ 

3. Gulltörel – Euphorbia polychroma 

4. Vildvin – Partenocissus 
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Summering av gestaltningsförslaget 

Gestaltningsförslaget innehåller förslag på den fysiska utformningen av bostadsgården som 

ger möjlighet till sociala aktiviteter. Dessa aktiviteter skapar möten mellan boende och en god 

grannrelation.  

Förslaget ser ut enligt följande. 

Områdena vid entréerna har fått sittplatser och odlingsmöjligheter, platsen ska fungera som en 

förlängning av bostaden, där boende kan känna sig lite privat. Den fyller rollen som 

mötesplats för boende i samma trappuppgång. Odlingsmöjligheter bidrar till att skapa flera 

funktioner på samma område, vilket medverkar till rörlighet i området och goda 

grannrelationer. Längre ut på bostadsgården finns det en lekplats, ett lugnt område och ett 

torg. På lekplatsen finns det plommonträd, vinbärsbuskar och smultron. Nyttoväxter 

uppskattades i de miljonprogramsområdena där det gjorts en upprustning av utemiljön 

(Kristensson1997). I det lugna området så finns det en plantering i centrum av området och ett 

vattenspel. Platsen har en omgivande syrenhäck och tre bergskörsbärsträd. Torget innehåller 

tre äppelträd, fågelbad och med inramande perenna planteringar som förstärker 

årstidsskiftningarna. Dessa rum är sammankopplade med en väg som är lättillgänglig för de 

boende . Övergångszonerna har mjukats upp med klätterväxter, buskage och plantering.  Till 

gårdens möblemang hör bänkar, lekredskap och odlingslådor. Växtvalen är gjorda utifrån 

kvaliteter som årstidsväxlingar, färger, blommor och nyttoväxter. Bostadsgårdens 

formgivning ska ge möjlighet till en inspirerande miljö där boende kan mötas. 

 

 

KRITISK ANALYS 

Ämnesvalet gjordes utifrån egna erfarenheter från miljonprogrammets bostadsgårdar. 

Funderingar om varför bostadsgårdar ser ut som de gör och hur man kan förbättra miljön har 

varit sådant som har upptagit mina tankar, innan jag började trädgårdsmästarutbildningen. 

Därför blev bostadsgårdens utformning ett naturligt ämnesval för mig. Metoder som användes 

var inhämtning av tryckt data genom sökningar på bibliotekets databaser, studier av 

kurslitteratur.  Hittade studier och rapporter av sociologer och landskapsarkitekter som 
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handlade om de ämnen som intresserade mig och var relevant i mitt arbete. En djupare 

sökning av data hade varit möjligt, men eftersom jag ville koma igång med arbetet så valde 

jag att nöja mig med fakta som jag hittat. Faktisk datainsamling som observation och 

inventering av bostadsgården gjordes i början av processen, men det har varit viktigt att 

återvända tillbostadsgården under hela arbetsgången för att återknyta platsen med arbetet. 

Skissarbetet har fördjupat kunskapen om zoner, roller, och funktioner, det är lättare att förstå 

innebörden av teorierna när man ser dem framför sig. Arbetet har gett mig insikt i hur mycket 

bostadsgårdens miljö påverkar boendes vardagsliv. 

Intention med mitt arbete var att undersöka om och hur en medveten formgivning hade 

möjlighet att göra bostadsgården till en inspirerande miljö där boende kunde mötas. De 

verktyg som jag använt mig av skapade förutsättningar för att synliggöra bostadsgårdens 

funktioner, fysiska och sociala miljö. 

 

 

Vidare arbete 

Det gestaltningsförslag som jag nu har arbetat fram kan ligga till grund för vidare utvecklig 

tillsammans med boende och fastighetsägaren Gavlegårdarna.  
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