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Abstract 
In my study I have investigated how a constructed outdoor green environment can be 

used, managed and how it works.  The study also investigates the concept of social 

sustainability, where, for example, civil dialogue is a method to promote this. This 

investigation mainly gives account for the inhabitants viewpoint but also a gardeners 

perspective. The study focuses on the planning process of the study object, what the 

outcome has been and how the users of the green environment, think about the result. In 

the process there has been a strong concern of involving the residents and others using 

the area. I also discuss the results concerning plantation problems, which I can see may 

influence the site identity and the quality of green areas, which in turn also can affects 

the residents relationship to it. The result also suggests that there still are possibilities 

for improvements in the dialogue and the participation of the residents of the area under 

the concept that’s been named "Dynamic habitat". The outdoor green environment can 

also further provide life quality for the inhabitants and other users, while it hopefully at 

the same time, promote the knowledge of ecosystem services. 

Keywords 

Social sustainability, Civil dialogue, Eco system services, Green environment, 
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Sammanfattning 
I min studie har jag undersökt hur en grön utemiljö kan planeras samt hur den kan 

användas, fungera och förvaltas. Studien undersöker även hur medborgardialog kan 

genomföras i ett projekt. Egen inventering av områdets gröna ytor samt intervjuer med 

brukare och personer som har varit med i planering och genomförande av platsen, ligger 

till grund för arbetet. Resultatet visar att de områden och funktioner som planerats och 

gestaltats; nya stigar, grillplatser, lekytor och sittplatser, används och uppskattas av de 

boende. Resultatet visar även att det finns möjlighet för de boende att påverka och 

engagera sig i utemiljön men att uppkomsten av växtrelaterade problem påverkar de 

boendes upplevelse av platsen. Här kan eventuellt förvaltningsformen vara av betydelse, 

där personliga relationer med den som sköter platsen kan bidra till ökad förståelse och 

kommunikation. En slutsats är att utökat deltagande och engagemang hos de boende 

gällande de gröna ytorna i området, kan både främja platsens identitet, social 

inkludering och ge kunskap och förståelse om olika ekosystemtjänster.
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Introduktion 

Inledning 

För knappt ett halvår sedan läste jag en artikel i Svenska dagbladet ur deras serie ”Göra 

skillnad”, som handlar om att påverka sin omvärld. Jag fastnade för rubriken ”Vi är 

ekologiska analfabeter” (Sjöström, 2014). Jag började läsa: ”Vi människor har blivit 

ekologiska analfabeter i vår vardag. Vi ser inte längre sambanden mellan naturen och 

utvecklingen av våra samhällen”. Detta säger Carl Folke, professor i 

naturresurshushållning och chef för Beijerinstitutet. Han menar att vi, som ett resultat av 

urbaniseringen, fjärmat oss från naturen och blivit mentalt frikopplade från den. Vi ser 

natur och miljö som ett eget område, inte som en integrerad del i vårt samhälle. Vårt 

förhållande med naturen bygger på att vi betraktar naturen antingen som en trevlig plats 

att besöka eller som ett hinder för utveckling. Han fortsätter: ”Vi behöver en annan syn 

på naturen och förstå att vi är beroende av den för vår egen välfärd” (Sjöström, 2014). 

 

Under samma period läste jag en bok med essäer, ”Common ground in a liquid city”, 

skriven av Matt Hern, 2010. I bokens inledande essä lyfts tre teorier fram som han anser 

vara de tre viktigaste komponenterna för att jorden ska ha en säkrad ekologisk framtid: 

• Merparten av mänskligheten måste bo i staden – sprider vi ut oss, förstör vi bara 

ännu större del av jorden och dess resurser. 

• Staden behöver vara full av platser som är fasta, tydliga och begripliga eftersom 

människor, tjänster och kapital numera är rörliga över hela världen. 

• Stadsbyggnad kan inte lämnas enbart åt de som styr – staden måste växa stegvis, 

där platsen utvecklas genom åsikter och engagemang från människorna som bor 

där, för att det ska bli en relevant och funktionell plats (Hern, 2010). 

 

Detta väckte nya frågor hos mig. Är det verkligen en ny syn på naturen vi behöver? 

Eller är det en ny syn på människan, på staden och på samhället som behövs?  

Jag vill med denna studie undersöka begreppet social hållbarhet i ett projekt för att 

försöka förstå hur människors deltagande kan påverka och utveckla en grön miljö i dess 

funktion, användning, förvaltning och skötsel samt om det i sin tur kan främja social 

hållbarhet och eventuellt även synliggöra kopplingen mellan människa och natur.  
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Bakgrund 

Hållbarhetsbegreppet 

Idag vet vi att i takt med att jordens befolkning växer och urbaniseringen ökar, i samma 

takt behöver hållbara städer utvecklas och byggas för att klara av att möta framtida 

utmaningar såsom klimatförändringar, ökad befolkningsmängd och migration.  

Utmaningen ligger i att skapa hållbara stadsmiljöer som främjar samhällsekonomi, 

naturens ekosystem, människors hälsa och lika värde. Begreppen ekonomisk, ekologisk 

och social hållbarhet används flitigt i samhället men kan vara svårt att förstå och på 

vilket sätt det hänger samman.  

 

Den definition av hållbar utveckling som främst används i idag, kommer från 

Brundtlandskommissionens rapport ”Our common future” från 1987, och beskrivs där 

som… ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att för den skull begränsa 

kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov” (NE). 

Ett sätt att beskriva hållbarhetsbegreppet är genom olika modeller som illustrerar de tre 

delarna; ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. En vanlig förekommande figur 

består av tre cirklar i en tvådimensionell formation, som överlappar varandra (figur 1). 

Denna figur kan tolkas som att varje del har lika stor betydelse (KTH, 2014).  

 
Figur 1 - Illustration av de tre hållbarhetsaspekterna. Lånad från http://www.kth.se/om/miljo-hallbar-

utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/vad-ar-hallbar-

utveckling-1.350579  
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En annan modell som beskriver hållbarhetsbegreppet är av en mer tredimensionell 

karaktär (figur 2). Den ekologiska delen ligger i botten och blir således en grund för de 

två andra och den sociala ligger under den ekonomiska, vilket ger en bild av den 

hierarkiska relationen dem emellan (KTH, 2014).  

 
Figur 2 - Illustration av de tre hållbarhetsaspekterna. Lånad från http://www.kth.se/om/miljo-hallbar-

utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/vad-ar-hallbar-

utveckling-1.350579 

I en rapport från Örebro universitet, diskuteras den första modellen (figur 1) på följande 

sätt: ”Ytligt sett verkar det finnas stor enighet om att detta är en rimlig illustration. 

Ändå råder stor osäkerhet om både vad de tre dimensionerna betyder var för sig och 

hur sambanden dem emellan ser ut, inte minst hur den sociala dimensionen ska tolkas 

och brytas ned till genomförbara mål, åtgärder och indikatorer för politisk handling” 

(Gustavsson & Elander, 2013). 

Social hållbarhet i stadsplanering 

Det har blivit allt vanligare att utgå från det sociala hållbarhetsperspektivet när olika 

platser i staden skall planeras. I en skrift från Boverket, ”Socialt hållbar stadsutveckling 

– en kunskapsöversikt”, har fem vanligt förekommande teman identifierats, som kan 

främja en socialt hållbar stadsutveckling; helhetssyn, variation, samband, identitet samt 

inflytande och samverkan. Dock framhävs behov av metodutveckling för att kunna 
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analysera och värdera vilken effekt som de sociala hållbarhetsaspekterna har i 

förhållande till de ekonomiska och miljömässiga (Boverket, 2010).  

 

I tidigare nämnda rapport från Örebro universitet, har en studie gjorts av åtta 

stadsbyggnadsprojekt med ansats att främja social hållbarhet. Dessa har studerats och 

analyserats, för att identifiera indikatorer för utvärdering och utveckling av 

stadsbyggnadsprojekt. Där beskrivs social inkludering, deltagande och platsidentitet 

vilka är begrepp som står för identifierade värden eller mål som ofta används i 

formuleringar gällande social hållbarhet. (Gustavsson & Elander, 2013). Dessa beskrivs 

ytterligare i efterföljande stycken. Rapporten presenterar en modell som specifikt 

behandlar den sociala hållbarhetsaspekten; ”Hållbarhetspyramiden” (figur 3). Den visar 

hur visioner och värden kring sociala hållbarhetsaspekter, kan konkretiseras i mål och 

åtgärder som kan främja social hållbarhet. Dessutom ges i den nedre delen av 

pyramiden, exempel på frågor som kan användas för utvärdering och utveckling av 

sociala hållbarhetsaspekter (Gustavsson & Elander, 2013). 

 
Figur 3 - Hållbarhetspyramid: Från vision och värde till mål, åtgärder och indikatorer utarbetad av Eva 

Gustavsson och Ingemar Elander. Lånad från Gustavsson & Elander, 2013 

87 
 

 

APPENDIX A  

Hållbarhetspyramiden: Från vision och värde till mål, åtgärder och indikatorer 
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Social inkludering 

Ett av de tre målen för social hållbarhet är social inkludering. Detta beskriver författarna 

Gustavsson & Elander (2013) som de förutsättningar som skapas… ”för att kunna delta 

i samhällslivet, kunna påverka sitt vardagsliv och känna tillhörighet till platsen där man 

bor ” (Gustavsson & Elander, 2013, s. 49). De fortsätter med att beskriva tre 

förutsättningarna som de anser krävs för att social inkludering ska uppstå, såsom 

kunskap, mötesplatser, livskvalitet. För att kunna vara delaktig i dialog och känna 

delaktig i samhället behöver individer ha resurser i någon form. Till en av dessa 

förutsättningar räknas kunskap om hur den egna livsstilen påverkar omgivningen. 

”Generellt finns en okunskap om hur ens egen livsstil påverkar utvecklingen i termer av 

hållbarhet” (Gustavsson & Elander, 2013, s. 50). Därför är olika insatser gällande 

kunskapsförmedling och information, en viktig del i stadsbyggnadsprojekt för att göra 

de boende medvetna om sambandet mellan sig själva och hållbarhetsaspekter.  

Mötesplatser är den andra förutsättningen för social inkludering, för att stimulera att 

människor träffas och därigenom ges möjlighet att skapa en sammanhållning mellan de 

boende. Det kan vara allt från gemensamhetsutrymmen till odlingslotter. Hit räknas 

även upplevelsen av att miljön känns trygg och säker som en viktig del för att främja 

möten mellan de boende. Livskvalitet är den tredje och sista förutsättningen för social 

inkludering och handlar om människors boende, arbete och fritid där de gröna miljöerna 

bl.a. kan bidra med rekreation och rörelse som främjar vår hälsa. ”Stadsdelen ska vara 

både tätbebyggd och levande men också innehålla grönska och gynna interaktion 

mellan människor” (Gustavsson & Elander, 2013, s. 53).  

Deltagande 

Deltagande i olika delar i samhället skapar möjlighet för social inkludering, där dialog 

lyfts fram som en metod. Här nämns bl.a. medskapande medborgardialoger, 

samverkansprocesser, dialogcaféer, trygghetsvandringar, möten, workshops och 

hembesök som metoder för att skapa dialog och få fram idéer och synpunkter från de 

boende hur en plats kan utformas. Vilka grupper av människor som blir hörda i dialog 

samt hur väl resultatet från dialog leder fram till reellt inflytande, påverkas av de former 

av dialog som används under ett projekt (Gustavsson & Elander, 2013). 
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Platsidentitet  

”När arbetsmarknader regionaliseras och kommunikationsteknologin öppnar gränslösa 

möjligheter till platsobundna kontakter finns det då fortfarande skäl att betona värdet 

av lokal identitet, småskalighet och trygghet i närområdet?” (Gustavsson & Elander, 

2013, s. 55) Det är svårt att finna entydighet kring hur pass stor betydelse platsidentitet 

har för social inkludering och sammanhållning. Dock har Gustavsson & Elander (2013) 

funnit uttryck gällande utveckling av platsidentitet i de åtta projekt som de studerat. Det 

kan bl.a. handla om att bevara ett kulturhistoriskt arv eller att lyfta platsens särprägel. 

Detta syftar till att stärka den boendes identifikation med platsen för att bl.a. göra 

platsen mer attraktiv (Gustavsson & Elander, 2013).  

 

Med social hållbarhet menas, i detta arbete, hur människor kan fungera tillsammans där 

mångfald och människors lika värde ligger till grund. I ett socialt hållbart samhälle finns 

system som möjliggör att varje individ finner sin plats, får sitt utrymme och ger andra 

utrymme.  

 Gröna miljöers betydelse för stad och människa 

I en skrift från Boverket ”Vision för Sverige 2025” (2012), lyfts urbaniseringen fram 

som en utmaning för planering och utveckling av vårt samhälle på ett hållbart sätt. 

Förtätning av stadens centrala delar och dess närliggande förorter anges som en trend 

för att lösa den snabba befolkningsökningen i städerna. En hållbar livsmiljö behöver 

skapas där bl.a. grönområden i staden är viktiga för att främja människors hälsa och 

välbefinnande men även viktiga för att bl.a. hantera ökade vattenflöden och jämna ut 

temperatur, vilka är effekter av jordens förändrade klimat. De blå och gröna strukturer 

som finns i och runt städerna, såsom vatten och natur, behöver därför fredas i 

stadsutveckling (Boverket, 2012). Gröna miljöer i staden fyller flera funktioner. Det kan 

dels vara en plats som stödjer dagvattenhantering, sänker temperatur och renar luft samt 

främjar biologisk mångfald och pollinerare såsom bin och andra insekter. Det kan även 

vara en plats som producerar mat, medicin och energi. Gröna miljöer är även en plats 

för rekreation, rörelse och möten som främjar människors hälsa och sociala liv. Dessa 

sammanfattas och benämns idag med begreppet ekosystemtjänster som är ett sätt att 

värdera och mäta de olika varor och tjänster som produceras av ekosystemet och dess 

organismer som vi människor får stor nytta av (Colding & Marcus, 2013).  Denna studie 
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kommer att beröra frågan om det är möjligt att lyfta fram de ekosystemtjänster som 

gröna miljöer i ett bostadsområde kan tillhandahålla. 

Bakgrund studieobjekt 

Plats 

På Hasselgatan i Upplands Väsby ligger ett bostadsområde med åtta stycken 

femvåningshus i området Väsbyskogen. De är byggda 1974-1976 och är en del av 

miljonprogrammet (Väsbyhem, 2011). Huskropparna står i tre grupper, hus 1-3, där 

mellanrummen bildar fem större gröna ytor, område 1-5 (figur 4). 

 
Figur 4 - Översiktskarta över området innan förändring. (karta hämtad från eniro.se 2014-11-01)  

Hus 1 och 2 samt område 1-3, ägs och förvaltas av AB Väsbyhem. Husen innehåller 

tillsammans totalt 550 hyreslägenheter i olika storlekar från 1:or till 4:or, där det bor en 

åldervarierad och kulturell blandning av människor (Väsbyhem, 2011). I det projekt 

som detta examensarbete avser undersöka ingår endast hus 1 och 2 samt område 1-3. 

Hus 3 samt område 4 och 5, ingår inte i projektet eftersom de tillhör ett annat 

fastighetsbolag. 
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Behov och orsak 

Året var 2009, Tim Petterson, som då arbetade som underhållsingenjör på Väsbyhem, 

besökte en mässa där han träffade landskapsarkitekten Shira Jacobs som berättade om 

hur hon använt medborgardialog i projekt. Shira var då anställd på Sweco architects 

och hade många års erfarenhet av medborgardialog i både USA och Sverige (S. 

Jacobs). Tim hade i uppgift att skapa ett projekt för bättre utemiljö för Hasselgatan där 

det förekom mycket skadegörelse. Det var krossade glasrutor, förstörelse i trapphusen, 

uppställda ytterdörrar och urin i trappuppgångar i bostäderna på Hasselgatan.  Miljön 

upplevdes inte särskilt trevlig och trygg, vilket kvartersvärdarna, som då arbetade i 

området med utemiljö och fastigheter, hade uppmärksammat och signalerat. De 

kvartersvärdar som arbetade på Väsbyhem hade sett sociala problem och tyckte att man 

borde göra någonting åt situationen (T. Petterson). Även de boende hade signalerat att 

utemiljön behövdes åtgärdas, berättar Michael Eklund, som idag arbetar som 

utemiljösamordnare på Väsbyhem sedan 3,5-4 år tillbaka (M. Eklund).  

 

Underhållsingenjör Tim Pettersson hade en vision om platsen. ”Man ville ju 

implementera den här känslan att man bryr sig om sitt boende eller att grannarna kan 

säga: gör inte så, jag har varit med och skapat, eller nu har vi fått så fint, men det 

fanns inte” (T. Petterson). Så efter Tim hade träffat Shira på mässan tänkte han…”Det 

här är ju en alldeles ypperlig idé, för det är ju väldigt mångkulturellt område, så det är 

ju inte så att man bara skickar en lapp i brevlådan så får man svar utan, jag tänkte, vi 

skapar den här processen då” (T. Petterson).  

 

Det var upptakten till att man valde att använda medborgardialog i projekt Hasselgatan 

och startskott för hela projektet 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet är att, utifrån mitt valda studieobjekt där metoder för medborgardialog används i 

planeringsstadiet, undersöka hur en grön miljö kan planeras och hur den därefter kan 

användas, fungera och förvaltas. Syftet är även att undersöka eventuella 

utvecklingsområden för att främja social hållbarhet och samtidigt synliggöra olika 

ekosystemtjänster 

Hur har planering genomförts och vad blev resultatet av detta?  

Hur används, fungerar och förvaltas platsen idag?  

Vilka utvecklingsområden finns för att främja social hållbarhet och synliggöra olika 

ekosystemtjänster? 

 

Avgränsningar 

Jag skriver inom ämnet trädgårdsmästarkunskap och denna studie syftar till att 

undersöka planering och resultat av en befintlig plats där metoder för medborgardialog 

använts. Studien syftar även till att diskutera hur hållbarhetsfrågor kan utvecklas och 

främjas, främst ur ett socialt perspektiv men anser att det är svårt att undvika både 

ekologiska och ekonomiska hållbarhetsaspekter eftersom dessa tre har en tydlig 

koppling och påverkan på varandra.  

 

Definitioner 

Bygghandling - Bygghandling är det dokument som används som underlag till 

upphandling av, samt utförande av entreprenadarbetet.  

Förvaltning – Löpande drift och underhåll av platsen, efter utförd entreprenad 

Projektering – Planering av projektet, upprättande av handlingar och utredningar som 

behövs för utförandet. 

Programhandling – Dokument som fungerar som ramverk för projekteringen. Kan 

innehålla beskrivningar, målformuleringar, krav och i vissa fall ritningar 

Relationshandling – Upprättas som en dokumentation av det som utförts, efter 

entreprenaden. 
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Metod, urval och analys 
Detta examensarbete, som är genomfört hösten 2014, bygger på en empirisk 

undersökning av en grön miljö där medborgardialog använts i planeringsstadiet. Val av 

studieobjekt har baserats på följande kriterier: 

• En grön miljö som planerats med metoder som främjar social hållbarhet 

• Den ska vara anlagd och användas idag.  

• Storleken på projektet ska vara hanterbart inom ramen för projektet, inte för litet 

och inte för stort. Efter förfrågan och dialog med ett par yrkesverksamma 

arkitekter på med olika kompetenser, valdes projektet Hasselgatan ut i samråd 

med handledare. 

 

Metoder för undersökningen består av tre delar;  

• inventering och dokumentation  

• intervju med brukare av platsen 

• semistrukturerade djupintervjuer med landskapsarkitekt, utemiljösamordnare, 

projektledare, kvartersvärd samt anläggare i projektet Hasselgatan. 

 

Sammanlagt har 6 stycken platsbesök gjorts (tabell 1). Alla besök har skett dagtid efter 

lunch och pågått mellan 2 - 3,5 timmar per tillfälle.  

 
Tabell 1 - Sammanställning av genomförda platsbesök.  

 Datum: Aktivitet: 

1 fredag 17 oktober, 2014 Få en uppfattning om lokalisering och platsen som helhet. 

2 onsdag 22 oktober, 2014 Inventering och dokumentation av områdena 

3 torsdag 23 oktober, 2014 Inventering och dokumentation av områdena 

4 måndag 3 november, 2014 Intervju brukare av platsen 

5 onsdag 5 november, 2014 Inventering och dokumentation utifrån relationshandling.  

6 söndag 9 november, 2014 Intervju brukare av platsen 
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I samband med de sex platsbesöken har även iakttagelser och noteringar gjorts hur 

platsen användes och hur människor rörde sig, vilket sedan har dokumenterats i löpande 

textform som en minnesanteckning. 

Vid platsbesök 1 upptäcktes en viss svårighet att ta sig fram gående till området från 

centrum på grund av pågående nybyggnationer i närområdet, som medfört 

avspärrningar.  Kartor från eniro.se och hitta.se har använts för att ge en överblick över 

områdets olika delar samt benämna områden och huskroppar för att för att kunna 

kommunicera och dokumentera de olika platserna. 

 

Inventering och dokumentation 

Platsens fysiska miljö; område 1-3 (figur 5), har inventerats och dokumenterats under 

tre platsbesök; 22 och 23 oktober samt 5 november. Syftet med inventeringen har varit 

att synliggöra dess innehåll och funktioner men även dess skötsel och förvaltning. Även 

de omkringliggande rabatterna runt huskropparna har ingått i inventeringen.  

 
Figur 5 - Översiktskarta över Hasselgatan efter förändring med benämning av områden och hus. 
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Två olika mallar har använts som verktyg för inventering av platsen; Inventering 

växtmaterial och inventering övriga ytor (Bilaga 1 och 2). Anteckningar om 

växtmaterial, markytor och övriga element har gjorts. Platsen har även dokumenterats 

med kamera, som stöd för minnet. Relationshandling för platsen (se definition s.12) har 

använts för att undersöka hur platsen utvecklats från det att den anlades hösten 2011 

fram till inventeringstillfället hösten 2014. Utifrån relationshandling har vegetation 

såsom träd, buskar samt gräsytor dokumenterats, där ev. skador och bortfall av 

vegetation, markerats och antecknats på relationshandlingen. Övergripande inventering 

av vegetation i perennrabatterna runt hus 1 och 2, gällande ogräs, öppen jordyta och 

växternas status, har dokumenterats med anteckningar och fotografi. Som stöd att 

identifiera växter har även växtlista för projektet använts. 

 

Intervju med brukare av platsen 

Vid fyra olika tillfällen har slumpvis utvalda personer, som rört sig på platsen, 

intervjuats. Merparten av intervjuerna har samlats in under två dagar; måndag den 3 

november samt söndag 9 november, 2014. De andra två dagarna; onsdag 22 oktober och 

onsdag 5 november 2014, genomfördes en intervju per dag. Under dessa dagar gjordes 

inventering och dokumentation av platsen. Dessa två intervjuer blev genomförda främst 

för att informanterna själva kom fram och visade intresse. 

Intervjuerna har dokumenterats med röstinspelningsfunktionen på mobiltelefonen eller 

nedtecknats manuellt i frågelista. Vilken metod som använts har varit fritt för den som 

intervjuats att välja. Av dessa 22 intervjutillfällen har totalt 14 stycken intervjuer spelats 

in, medan svaren från de övriga 8 intervjuerna, har nedtecknats manuellt i frågelista.  

 

Vid intervjutillfällena har personer som rört sig i området, blivit tillfrågade om de velat 

delta i en kort intervju, ca: 5 minuter. Därefter har kort information om intervjuaren och 

examensarbetets syfte presenterats, samt ett förtydligande att eventuella frågor som 

informanten inte kan eller vill svara på under intervjun, kan utelämnas.  

 

Intervjuerna har främst ägt rum i samma område, med viss variation. Det valda 

intervjuområdet var, vid tillfället för intervjuerna, en sorts ”flaskhals” för de 

gående/cyklande som skulle ta sig till Hasselgatan. Flera gång- och cykelvägar var 
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avstängda på grund av pågående byggprojekt i närområdet, vilket medförde att 

merparten av de människor som gick eller cyklade var tvungna att passera detta område. 

 

Vid fyra av dessa 22 intervjutillfällen har två personer intervjuats samtidigt. Därför är 

det totala antalet informanter som intervjuats 26 personer; 16 kvinnor och 10 män i 

varierande åldrar (figur 6). Benämningen informanter kommer hädanefter att användas 

som ett samlingsbegrepp för de personer som intervjuats på området.  

 
Figur 6 – Fördelning av antal gällande kön och ålder för de 26 informanterna. 

Åldersspannet för den totala gruppen informanter, varierar mellan 17 och 71 år.  

Som stöd för intervjuerna har en frågelista upprättats. (Bilaga 3) De inledande frågorna 

handlar om informantens koppling till området; om de bor där och i så fall hur länge. De 

efterföljande frågorna handlar om informantens upplevelse av platsens funktioner, hur 

de använder platsen och hur de upplever skötsel och förvaltning. De avslutade frågorna 

handlar om informantens eventuella deltagande i medborgardialogen under 

planeringsstadiet samt hur informanten i så fall upplevde detta. Följdfrågor har 

förekommit vid behov av förtydligande. Merparten av informanterna bor i hus 1 och 2 

men även personer som bor i hus 3 samt personer som inte alls bor i området 

Hasselgatan, s.k. icke-boende, finns representerade i urvalet (figur 7). 
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Figur 7 – Fördelning av informanternas boende; hus 1, hus 2, hus 3 och icke-boende. 

Urvalet av de informanter som kunnat svara på frågor gällande medborgardialog har 

decimerats till 12 personer, 46 %. Nio av informanterna, 35 %, har fallit bort eftersom 

de inte bodde på Hasselgatan under den period som projektet genomfördes. Dessutom 

har fem av informanterna som intervjuats, 19 % inte heller haft möjlighet eftersom de 

inte alls bor i hus 1 eller hus 2, vilka är de som omfattats av projektet. Dessa totalt 14 

personer, motsvarande 54 %, har därför inte kunnat svara på frågor gällande 

medborgardialog (figur 8). Av de 12 informanterna, totalt 46 %, som haft möjlighet att 

delta i medborgardialog, har hälften deltagit på ett eller flera moment i 

medborgardialogen. 

 
Figur 8 – Procentuell fördelning gällande antal boendeår för de 26 informanterna. Antalet boendeår gäller 

endast de som bor i hus 1-2. Tillfälliga besökare eller annat boende återfinns i kategorin "Icke-boende". 
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Ett par testintervjuer har genomförts före de faktiska intervjuerna, där frågor och 

inspelningsverktyget prövats och övats. Därefter genomfördes en pilotintervju.  

Eftersom frågelistan inte ändrades nämnvärt efter pilotintervjun, har även den första 

intervjun tagits med som resultat. Inspelningsverktyget har även kontrollerats innan 

varje intervjutillfälle. 

Inspelningarna har transkriberats och därefter dokumenterats med stödord i ett Excel-

dokument, tillsammans med de nedtecknade intervjuerna. Detta dokument har sedan 

varit underlag för bearbetning, analys och presentation av metod och resultat. Fokus i 

bearbetningen har legat på att se samband, likheter och skillnader i det som framkommit 

i intervjuerna; hur platsen används, hur den upplevs fungera och förvaltas. Utifrån 

frågorna i intervjuerna har vanligt förekommande nyckelord och ofta beskrivna 

företeelser samt citat, noterats och lyfts fram i resultatdelen.  

 

Intervjuer 

Fem stycken semistrukturerade djupintervjuer har genomförts med fem personer som 

arbetat med projektet på Hasselgatan (tabell 2). 

 
Tabell 2 - Sammanställning intervjuer 

	  

Namn	  

	  

Datum	  för	  intervju	  

	  

Intervjutid	  ca:	  

Landskapsarkitekt	   Shira	  Jacobs	  
	  
fre	  24	  okt	  

	  
30	  minuter	  

Utemiljösamordnare	   Michael	  Eklund	  
	  
må	  27	  okt	  	  

	  
70	  minuter	  

Kvartersvärd	  	   Frida	  Kramberg	   	   ons	  5	  nov	  	   	   9	  minuter	  

Underhållsingenjör	   Tim	  Pettersson	   	   fre	  7	  nov	  	   	   58	  minuter	  

Entreprenör	   Mårten	  Isaksson	   	   ons	  19	  nov	   	   37	  minuter	  

 

Före intervjutillfället har informanten fått en kortfattad skriftlig information om 

examensarbetets syfte och dess frågeställningar. Frågelistan har inte delgivits 

informanten innan intervjun. Intervjuerna är genomförda utifrån fem frågelistor (Bilaga 

4-8), med frågor anpassade till varje informant och dessa har dokumenterats med 

röstinspelningsfunktionen på mobiltelefonen. De inledande frågorna handlar om 
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informanten och dennes yrke, utbildning och roll i projektet. Övriga frågor handlar mer 

om informantens erfarenheter kring projektets planering, genomförande och förvaltning 

samt hur de upplever det faktiska resultatet i relation till det som planerades. Följdfrågor 

har ställts inom ramen för studiens syfte och frågeställningar. Frågelistorna har prövats 

mot ett par externa personer samt mot handledare för examensarbetet, innan 

intervjuerna. Detta för att hitta relevanta och tydliga frågeställningar. Innan intervjuerna 

har inspelningsverktyget prövats och övats på, samt kontrollerats precis innan 

intervjutillfällena.  

Inspelningarna har transkriberats och därefter skrivits ut i pappersform. Materialet har 

sedan studerats för att se samband, likheter och skillnader i det som framkommit i 

intervjuerna; idéer, process och planering av projektet samt användning, funktion och 

förvaltning av platsen. Vanligt förekommande nyckelord och ofta beskrivna företeelser 

samt citat har därefter lyfts ut. Som stöd för att förstå hur planeringsarbetet och 

medborgardialog har genomförts, har programhandling för projektet Hasselgatan tagits 

del av. 

 

Resultat 
Projektet Hasselgatan har genomförts på uppdrag av Väsbyhem där Sweco architects 

och MJ Contractor varit involverade i olika faser i processen; planering och 

projektering, upphandling, anläggning och förvaltning (figur 9). De angivna tiderna i 

figuren är ungefärliga. 

 
Figur 9 - Flödesschema som beskriver projektets olika faser och ungefärliga tider utifrån det som framkommit 

i de djupintervjuer som genomförts samt den programhandling som tagits del av.  För ytterligare förklaring 

av olika begrepp, se under rubrik ”Definitioner” 

Resultat presenteras i två delar. Del 1 handlar om process och resultat av planering & 

projektering samt av anläggning & förvaltning, vilka presenteras under varsin 

underrubrik. Del 2 innehåller två underrubriker; användning samt funktion & skötsel. 
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Upphandling  
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Förvaltning 
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Här presenteras även resultat gällande hur platsen används samt hur den upplevs 

fungera & förvaltas idag, främst ur ett boendeperspektiv. Resultat från egen inventering 

av de gröna ytorna kommer att presenteras under rubriken funktion och skötsel. 

 

Del 1 

Planering & Projektering 
Under planerings- och projekteringsfasen genomfördes platsanalys och 

medborgardialog. Resultatet av dessa moment omsattes sedan till en programhandling. 

Platsanalysen gjorde landskapsarkitekten i ett tidigt skede där områdets historia, 

platsens vegetation, förhållandet privata och offentliga områden samt aktiviteter och 

rörelse i området, undersöktes och analyserades. 

Medborgardialogen inleddes med öppet hus vid två tillfällen; 18-19 maj, 2010.  

För att locka människor att komma, togs en broschyr fram samt en dörrhängare med 

information om öppet hus. Dessa sattes sedan ut på varenda dörr i området (S. Jacobs). 

Under öppet hus genomfördes gå-turer i området samt en enkätundersökning. Dessutom 

fanns det en stor karta över området, där de boende fick markera med runda 

klisterlappar sina åsikter; grön prick för områden de gillade och röd prick för områden 

de ogillade samt en gul prick för var de bodde (S. Jacobs). Men det uppkom situationer 

som inte direkt var planerade. Det fanns hyresgäster som undvek att komma in i 

lokalen, mest kvinnor som inte kunde särskilt mycket svenska och som inte heller fick 

gå till lokalen själva utan sina män (S. Jacobs). Landskapsarkitekten Shira berättar att de 

hade ett helt team som arbetade under medborgardialogen, vilket gjorde att de kunde 

dela upp sig och några kunde gå ut i området och prata med dem som av någon 

anledning inte besökte lokalen (S. Jacobs). Utifrån det som de tillfrågade svarade och 

kommenterade, fyllde teamet i enkäterna. På så sätt kunde fler personers åsikter föras 

fram via enkäten, utan att de besökte öppet hus (S. Jacobs). Totalt fick de 87 enkäter 

varav 55 kvinnor och 32 män deltog. Under öppet hus, anmälde sig ett 20-tal personer 

som kunde tänka sig att delta i workshops för fortsatt skissarbete och idéer. Tim berättar 

att det under medborgardialogen kom det fram att de boende ville ha cykelparkeringar, 

plats för barnvagnar…”det var ju mycket praktiska saker”… (T. Petterson). Tim 

upplevde att de boende inte hade så många krav men använde vissa platser mer 

frekvent… ”däremot satt de sina gröna pluppar mycket kring simbassängen och mycket 
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vid de små lekplatserna och parkbänkar” Han berättade att de även ville sitta ute och 

grilla, så några grillplatser skapades. Även belysningen var viktig… …”så att det inte 

skulle bli otrygga, mörka hörn” (T. Petterson). Kvartersvärdarna bidrog även med 

kunskap om det var mer skötsel någonstans eller om det fanns papperskorgar som 

behövde tömmas oftare o.s.v. berättar Tim. De ville även ha ytor att parkera sina 

servicebilar på och de fick vara med och påverka olika ytbeläggningar så att området 

skulle bli mer lättskött (T. Petterson). Både Shira och Tim berättar att kvartersvärdarna 

hade påpekat att kantstenarna som fanns på platsen, försvårade plogning och 

gräsklippning, samt att jord som rann ut från rabatterna vid portarna också var ett 

problem. Detta togs hänsyn till i utformningen. En workshop genomfördes i mitten av 

planering- och projekteringsfasen, november 2010, då fem till sju boende samt fem 

kvartersvärdar deltog tillsammans med landskapsarkitekten (S. Jacobs). Till 

workshopen hade det tagits fram en grundläggande skiss som användes som underlag 

för fortsatt skissarbete. Efter workshop togs en programhandling fram, därefter fortsatte 

projekteringen (S. Jacobs). Av de 26 informanter som intervjuades, var det bara sex 

stycken som berättade att de varit med på ett eller flera moment på medborgardialogen. 

Några av informanterna talar om hur de upplevde själva processen efter 

medborgardialogen… ”Innan det skulle göras, då var det såna där rundvandringar. Sen 

har det liksom bara blivit”.  En annan informant beskriver att hon upplevde att efter hon 

varit med i öppet hus så …”var det ju någon annan som hade suttit och sagt ja, tack 

och amen till allting, som egentligen ingen vet vem det var”. Ett par av informanterna 

pratade om vilka som brukar delta. En informant säger… ”Ja, jag var ju ute på lite 

vandringar och sådär och tittade på området, men som jag sa, det är bara samma folk 

som går, det är vi pensionärer och några hemmamammor med sina små barn och sen 

alla andra kan ju inte vara med på dagarna”. En annan nämner hyresgäster som är 

nysvenskar … ”Dom saknar vi faktiskt i själva mötesbildningen”. Tim påpekar även 

hur deltagandet var under medborgardialogen… ”Man ska ju veta att det är ju svårt att 

säga att det var ett snitt vad alla ville ha, för det är väldigt få till slut som engagerar 

sig” (T. Petterson). En informant berättade att den lokala hyresgästföreningen har 

många möten för de boende… ”det känns demokratiskt och bra att alla får vara med 

och bestämma, det finns mycket enkäter och sådär som man fyller i om vad man tycker 

om området”. Hon tycker att de boende tas på allvar… ”men jag har inte orkat 

engagera mig, jag har så mycket annat jag engagerar mig i”. Utemiljösamordnaren 
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Michael berättar att det brukar vara i en till två träffar per år där förvaltningsansvarige 

träffar hyresgästföreningen och de boende. Syftet kan vara både att informera och ta in 

synpunkter från de boende (M. Eklund). Kvartersvärdarna som arbetade på Hasselgatan 

var med under hela projektet, berättar både Shira och Tim. Kvartersvärdarna kände till 

alla problem och kom med önskemål och förslag, och deltog även vid 

projekteringsmötena (S. Jacobs). 

 

Gestaltningsidén 
De olika momenten i planeringsprocessen; platsanalys och medborgardialog, resulterade 

till slut i en gestaltningsidé, ”Dynamiskt habitat” 1.  Gestaltningsidén bygger dels på 

den rika population av människor som bor i området som med sina olika kulturer och 

traditioner skapar ett ”dynamiskt habitat”. Den handlar även om att skapa biologisk 

mångfald för insekter och djur. (S. Jacobs).  

 

Form, funktion och material 
I den befintliga utemiljön runt Hasselgatan fanns delar av Väsbyskogen kvar i form av 

träd, naturliga klippor och skogspartier, berättar Michael. ”Man ville ta tillvara de 

skogspartier och den karaktär som de hade” (M. Eklund). Gestaltningsidén ”Dynamiskt 

habitat” påverkade bl.a. vegetationsytor för platsen; äng, bryn, hagmark och skog. (S. 

Jacobs) Det var främst själva strukturen av platsen som behövde ritas om, för att 

påverka hur platsens användning skulle förändras. Gårdarna var i princip tomma i 

mitten, det som fanns låg längs husväggarna och det fanns inga tydliga platser där 

människorna kunde mötas. Därför skapades fler grillplatser i mitten av gårdarna (S. 

Jacobs). Shira berättar att hon i början jobbade väldigt konceptuellt, vilket gör att 

funktion och förvaltning inte påverkar huvudidén nämnvärt. Däremot har funktion och 

förvaltning påverkat t.ex. hur grillplatser och papperskorgar placerats för att fungera på 

bästa sätt. Att ändra på strukturen och skapa stigar, att flytta utrustning och skapa 

mötesplatser, var de största förändringarna som behövde göras (S. Jacobs). 

Även Michael berättar att gångvägarna skulle bilda mönster, som uppifrån husen skulle 

likna…”ådringar i blad” (M. Eklund). Man utgick även från de gångstigar som bildats 

spontant, för att…”ungdomar går ju den rakaste vägen” (T. Petterson). Även 

lekredskapen skulle harmonisera med den befintliga skogsmiljön, berättar Michael. Det 

                                                
1 Habitat betyder boendemiljö eller hemvist, inom biologin betyder det en arts livsmiljö. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/habitat  
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var viktigt att använda naturmaterial…”så tog vi in större fraktioner av bark t.ex. som 

var ett fallskyddsmaterial då, just för att få ihop den här skogsdelen”. Även 

lekutrustning skulle ha den här karaktären för att kunna stå i skogsmiljöer (M. Eklund). 

Michael kommenterar valet av daggkåpa…”där var väl tanken så att vi skulle få 

marktäckande växter såklart, för att få en miljö, där vi sen kunde få en bra förvaltning” 

(M. Eklund). 

Anläggning & förvaltning 
Mårten Isaksson, som var platschef från anläggaren, berättar att arbetet påbörjades i maj 

2011 och var i princip klart på hösten 2011 (M. Isaksson). Mårten berättar att arbetet 

började med rivning av den gamla anläggningen… ”allt utom skyddade träd”. Av 70 

träd togs ungefär 15 stycken bort. ”Vi högg ur, kan man säga och tog bort gamla som 

var risk för tredje part, om man säger, de boende”. Ett par träd till togs bort utöver det 

som angivits i rivningsplanen… ”sen tog vi bort några extra, som vi bedömde under 

produktionen att det var riskträd (M. Isaksson). Därefter skedde förarbeten med 

kantstenar, lägga kross för nya gångar, förbereda för trädplanteringar och andra 

planteringar. Olika maskiner bl.a. grävmaskiner, hjullastare, kranbilar, samt olika 

verktyg användes för anläggning. ”Vi fick inte ju belasta ytorna där träden är, det fick 

det ju handköras allting” (M. Isaksson). Kostnaden för växterna blev ganska hög i 

projektet varför prioriteringar fick göras på planteringar kring entréerna. Övriga 

planteringar var något som beställaren kunde komplettera med sen. I slutet av 

projektering togs en växtlista fram som skickades till beställaren för granskning (S. 

Jacobs). Träden planterades i gropar ca: 1 m bred och 1,20 m djup. Därefter luckrades 

marken och fylldes med mineraljord i botten. Efter träden ställts ner, fylldes gropen med 

Hasselfors planteringsjord runtom, varefter stolpar trycktes ner och trädet förankrades i 

dessa. För buskar och klätterväxter grävdes en grop med 60 cm djup, vilket även 

gjordes för perennerna eftersom de står tillsammans med buskar i rabatterna (M. 

Isaksson). Rabatterna grävdes ur och fylldes med Hasselfors trädgårdsjord 0717. 

Buskarna planterades först, därefter perenner, berättar Mårten. ”Sen var det även 

föreskrivet täckbark, tror jag, men det avgick. För det får inte användas till perenner, 

det klarar inte perenner…” (M. Isaksson). När anläggningen stod klar och besiktningen 

var gjord upprättades en skötselplan till beställaren, berättar Mårten. Sen övergick 

skötsel under två år, en s.k. garantiskötsel, till entreprenörens trädgårdsavdelning, 

därefter övertogs förvaltningen av beställaren (M. Isaksson). Målet var att det skulle bli 
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en återkoppling till de boende efter anläggningen var klar men beställaren avböjde det 

momentet (S. Jacobs). Några av informanterna har tagit upp hur dialogen fortsatt efter 

anläggningsarbetet blev klart. ”Vi har gått rundvandring i området i två timmars 

promenader, under dom här råden, minst vid tre tillfällen”. En annan informant 

berättar… ”och likadant när dom hade gjort det (efter anläggningen), sen då alltså, då 

gick vi ju också runt, skulle påpeka det som var fel, men det har inte hänt nånting på två 

år”. Med utgångspunkt från skötselplanen, berättar utemiljösamordnaren Michael att de 

har haft… ”lite svårt att följa den med tanke på att vi inte haft en riggad organisation 

för att ta hand om den riktigt, inte i egen regi på det sättet som vi rimligtvis bör göra, 

när man får ett nytt område på det sättet”… vilket inneburit att de fått byta ut en del 

växter (M. Eklund). Förvaltningen på Väsbyhem består idag av totalt 4 personer, 

inklusive utemiljösamordnaren. Det finns också två kvartersvärdar kopplade till 

Hasselgatan, som främst tar hand om fastigheterna och har kontakt med de boende (M. 

Eklund). Michael berättar att mycket arbete köps in via ramavtalsupphandlade 

entreprenörer och inför nästa år kommer utemiljön att övergå till totalentreprenad, där 

bl.a. gräsklippning, snöröjning och lövupptagning kommer att ingå. För 8-10 år sedan 

hade Väsbyhem en stor egen regi gällande utemiljön med 30 anställda där det fanns ett 

par personer stationerade på varje område. Väsbyhem hade även en smed och ett 

snickeri vilket betydde att…”vi var i princip självförsörjda med allt vad det innebar” 

(M. Eklund). De kvartersvärdar som var med från början av projektet jobbar inte längre 

på Väsbyhem. Kvartersvärdarna som var fyra-fem stycken, hade sitt kontor i området 

och tog hand om det mesta på Hasselgatan, både inomhus och utomhus (S. Jacobs). Tim 

berättar om när projektet påbörjades, arbetade kvartersvärdarna i team med lite olika 

yrkeskompetenser; trädgårdskunnig, inomhustekniskt kunnig o.s.v. och…”sen hade vi 

dedikerade driftkillar som undercentralen men kvartersvärdarna fick ta hand om 

kontakten med hyresgästerna” (T. Petterson). Michael anser att utemiljön är en 

betydelsefull aspekt för de boende på Hasselgatan. Och nämner att det finns hyresgäster 

som är väldigt stolta och glada. ”Dom boende som är engagerad i sin utemiljö, är 

väldigt engagerade, kan jag säga” (M. Eklund).  
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Del 2 

Användning 
Utifrån de områden som de 26 informanterna uppger att de främst använder, syns ett 

visst samband med vilket hus de bor i (figur 10). 

 
Figur 10 - Sambandet mellan informantens boende och vilket område som främst används. Informanter som 

angivit att de inte använder något område särskilt utan använder platsen främst som en genomgångsyta eller 

de som angivit promenader med hund eller barnvagn som den främsta aktiviteten, har hamnat i gruppen ”rör 

sig överallt”.  

Informanterna som bor på Hasselgatan, använder främst området som ligger i direkt 

anslutning till bostaden (figur 10). Detta syns tydligt på Hus 1 där område 1, som är 

innergård till det huset, dominerar. Samma gäller Hus 3 och område 5. De informanter 

som bor i Hus 2 är de som använder område 3 mest. Det finns dock en tendens till att 

använda andra områden men inte i första hand.  

En av informanterna som bor i hus 1 säger…”Nää, där (område 2) har jag bara varit en 

gång, men jag brukar inte vara där, bara en gång”. Samma informant säger… ”Nää, 

där (område 3) har jag bara varit en gång sådär, nej, jag brukar bara vara här” och 

pekar på område 1 som ligger precis bredvid hus 1. En annan informant som bor i hus 3 

och som för tillfället är ute och gungar med sitt barn i område 3, svarar på frågan vilka 

områden som används: ”Dom i anslutning till mitt hus, så nu är det ju för henne (pekar 

på barnet) som vi kommer ut så, men annars så använder vi i stort sett aldrig (området) 

förutom att gå igenom. Så det är väl det enda”  
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Utifrån svaren från informanterna har två typer av aktivitetsområden framkommit. Det 

ena är för rörelse, det andra är att sitta eller umgås på de mötesplatser som finns i 

området. Resultaten presenteras nedan under rubrikerna rörelse och mötesplatser. 

Rörelse  
Många av informanterna säger att de använder området att strosa i eller promenera 

igenom, och anledningarna varierar. En äldre man berättar att de är hundvakt … ”så vi 

är ute och rastar hundar varje dag”. Det finns ett par boende som är ute och städar i 

området i princip vare dag vilket en av informanterna berättar stolt om… ”eftersom vi 

har plockat så mycket skräp, så har vi fått väldigt mycket beröm om att Hasselgatan, i 

stort, är nästan det mest skräpfria området”. Ett par informanter uppger att de använder 

närområden för att promenera och…”Man slår sig ner på en bänk litegrann var som 

helst va, för ibland har man med sig en kaffetermos och så då”. En annan informant 

berättar… ”jag tycker om omgivningarna här, de är så vackra, alla träd och blad…”.  

Mötesplatser 
En informant som främst använder gård 2 berättar… ”det har väl hänt nån gång att man 

använder nån grill eller sitter och solar ute”. Grillplatserna är generellt välbesökta och 

populära, kanske främst på sommaren, berättar flera informanter.  Dock är det bara ett 

fåtal av informanterna som uppger att de själva grillar på gården. Däremot har flertalet 

sett att grillarna används. En av informanterna som inte bor i området berättar att… ”de 

har ju fina grillar och sånt så, har ju tänkt många gånger men det blir fullt på en gång 

så, dom dukar upp här och sitter hela dan, så då får man inte plats”. 

Frida berättar att i område 2…”där sitter det också folk och grillar mycket, men det är 

sånt som man märker på helgerna, när man kommer tillbaka, att då är 

papperskorgarna fulla”… (F. Kramberg). Även utemiljösamordnaren Michael upplever 

att hyresgästerna använder gårdarna på Hasselgatan på ett aktivt sätt. Han berättar att 

det är många som är ute och grillar varför antalet grillar, bord och stolar har fått fyllas 

på allt eftersom tiden gått. (M. Eklund) Några informanter nämner att de brukar 

använda bänkarna eller någon av sittplatserna för att umgås med grannar eller för att 

fika. Det finns även andra syften…”Vi sitter här ute jämt, vi ser allt vad som händer 

och sker härute, förstår du”. De två informanterna titulerar sig själva 

som…”kvarterspoliserna”. Många av informanterna uppger att de använder 

lekplatserna för att de själva har barn medan några uppger att de använder lekplatserna 

när de har besök av barnbarn eller är barnvakt. En av informanterna pekar på område 

3… ”där är det väldigt populärt område för just för barnfamiljer har jag sett, med 
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barnvagnar och så vidare”. En annan informant berättar…”Dom har ju rustat upp 

mycket, gjort fint med lekparker och så för barnen”. 

Funktion & skötsel 
Många informanter verkar vara generellt nöjda med utemiljön och merparten av 

informanterna tycker att skötsel av platsen är bra eller i alla fall okej. 

De åsikter gällande funktion och skötsel som framkommit under intervjuerna, kan 

kategoriseras under fem rubriker; skräp och sophantering, trygghet och säkerhet, platser 

och material samt den gröna miljön.  

Skräp och sophantering  
När det gäller skräp och sophantering är det väldigt många som anger grillplatserna som 

föremål för att skräp ligger på gården. En informant berättar… ”så sätter man ut 

papperskorgar, som den…(informanten pekar på en papperskorg med öppna sidor)… 

fåglarna älskar dom ju, de kommer ju in där emellan”. Många talar även om grovsopor 

som slängs i utemiljön. En informant berättar att det fanns grovsoprum förut men att det 

försvann i och med att det gjordes om, vilket bidragit till nedskräpning. Men hon 

säger…”Det är ett svårt problem att komma åt eftersom det sitter i attityderna hos 

människorna”. Flera nämner problem med cigarettfimpar och tomma cigarettpaket på 

marken, där informanter ger förslag på lösningar i form av askkoppar i området men 

även att tillsägningar och förmaningar hjälper. Samtidigt finns det flera informanter som 

upplever att det är fint och rent i utemiljön. En informant som inte bor i området men 

som går igenom dagligen säger… ”jag har inte tänkt på att det är dåligt skött så då 

måste det vara bra skött”. 

 

Trygghet och säkerhet 
Några informanter nämner att vandalisering av träd och stöld av växter och krukor 

förekommit. Frida berättar att hon tycker att utemiljön fungerar bra men nämner också 

att flera nyplanterade träd har blivit vandaliserade… ”det var många såna där 

småbjörkar som var avknäckta, så det var jättetråkigt” (F. Kramberg). Även säkerhet 

kring lekplatserna tagits upp, där en informant påpekar… ”och den här kullen här, där 

åker barna pulka när det är vinter och där har de satt dit stolpar, barna kan ju slå ihjäl 

sig om dom kör in i dom där”. Belysningen har lyfts fram av några av informanterna 

som ett område som fungerar väl. 
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Platser  
Många informanter uppskattar sittplatser men skulle uppskatta fler bänkar och andra 

sittplatser i området. Några har kommenterat de enskilda stolar som står utställda en och 

en. En äldre dam sade: ”Ja ska man sitta på dom här stolarna, då sitter man ju med två 

meters mellanrum ungefär, och det tar ju död på all intelligent konversation”. 

Grillplatserna anser många fungerar bra förutom skräpeffekten. Däremot var inte 

grillarna säkra i början, man kunde lätt klämma sig. Därför det tog lång tid innan de 

kom i bruk (F. Kramberg). Ett par av informanterna har kommenterat att det behövs fler 

lekområden för små barn men ungefär lika många anser ändå att området är barnvänligt.  

Material 
Ett par informanter berättar att de tycker att mycket av lekmaterialet inte är bra… ”dom 

här gunggrejerna, det går inte att sätta ett litet barn på dom, dom här sniglarna”… En 

av informanterna berättar att enligt Väsbyhem kommer sniglarna att tas bort. Även 

Frida berättar att delar av lekområdena har fått justeras, bland annat en sorts 

trampleksaker med ljud (F. Kramberg). En av informanterna talar om barkmaterialet i 

område 3, som fungerar som fallmaterial… ”men herregud, de använder det ju som 

askkoppar, när kommer området att börja brinna?” Det är flera saker som ska plockas 

bort, för att sen fyllas på med produkter utifrån hyresgästernas önskemål och behov, 

berättar Michael. Han berättar bl.a. om klätterleken, som är ett antal två meters 

trästockar med urtagna steg, som placerats stående på en lekyta. Han menar att de kan 

upplevas svårförståeliga (M. Eklund). En av informanterna berättar också om 

klätterleken…”och den hära kullen här, där åker barna pulka när det är vinter och där 

har de satt dit stolpar, så barna kan ju slå ihjäl sig om dom kör in i dom där”. 

 

Gröna miljön 
Kommentarer kring de gröna ytorna i miljön är sällsynt förekommande under intervjuer 

med informanter. De finns några som uttrycker ett visst missnöje gällande olika 

växtrelaterade problem såsom vandalisering och fel växt på fel plats. En av 

informanterna menar att sätta daggkåpor på den soligaste delen av området… ”det 

funkar ju liksom inte, för det är en fuktväxt”. Utemiljösamordnaren Michael berättar att 

han inte riktigt hann med att kontrollera alla växter på växtlistan, så det blev en del 

växtval som... ”så här efteråt, inte var okej, om man säger så, så det håller vi också på 

att kika på” (M. Eklund). Några informanter berättar att det skulle vara trevligt med mer 
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blommor… ”Ja, lite blommor skulle vi behöva men det finns säkert en anledning till att 

det inte finns. Jag vet inte, det är kanske för allergier och sånt kanske”.  

De boende brukar ibland adoptera rabattytor berättar Michael. Han berättar att det 

brukar vara perenner och lökväxter som dyker upp lite spontant…”problemet där är ju 

att oftast när vi tar in ogräsrensare så åker en del av det här med” (M. Eklund). 

Michael ser det som positivt att de boende är aktivt deltagande…”då vet vi att vi är på 

rätt väg”. Det finns även ett antal personer på några gårdar…”som har varit extremt 

intresserade. Vi har sett till att de fått redskapen för att sköta om sin gård, vilket de 

nästan gör” (M. Eklund). Frida berättar att det finns engagemang i utemiljön och ger 

exempel på ett par som alltid går och plockar skräp.  Skötseln fungerar bra och det ser 

snyggt ut, tycker Frida, men hon tycker också att det sällan blir fint i sin helhet eftersom 

flera moment sällan blir gjorda samtidigt… ”buskar och gräs tas aldrig liksom 

samtidigt, så man får aldrig den här helhetsbilden”, vilket hon förklarar med att de inte 

har den kapaciteten (F. Kramberg). Ett par informanter som bott länge i området, tycker 

att det var mycket bättre förr… ”på alla sätt och vis, då hade vi en (kvartersvärd) som 

gick här hela tiden, och höll på med rabatter och sådana saker”.  

 

Ett par informanter har påpekat ogräs som ett problem och Frida berättar att i början var 

det mycket ogräs i jorden och att det på vissa ställen inte växer överhuvudtaget. Hon 

tycker även att planteringarna vid portarna har varit problematiska (F. Kramberg). En av 

informanterna anser att det är dålig jord, dålig markbearbetning och dålig bevattning 

som orsak till de växtrelaterade problemen. Vid inventering av platsen utifrån 

relationshandling, upptäcktes ett visst bortfall gällande träd- och buskbestånd samt 

ogräs och bortfall i rabatter och av klätterväxter. I område 1 är bortfallet för träd främst i 

den östra delen av området, nära gångvägar och med viss tyngdpunkt mot söder. Knappt 

hälften av de drygt 30 planterade buskar har försvunnit. Bortfallet verkar vara centrerat 

till den södra delen nära gångvägar (figur 11). Även ett par träd uppvisade skador på 

stam eller i form av döda grenar.  
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Figur 11 - Plantering och bortfall av träd samt bortfall av buskar i område 1. Grön prick markerar alla 

nyplanterade träd, rött kryss över grön prick betyder nyplanterat träd som saknas. Blått kryss betyder 

nyplanterad buske saknas (Egen inventering). 

 

På innergårdarna mot husen, planterades klätterväxter. I område 1 planterades sju 

stycken klätterväxter mot varje hus, både i östligt och västligt läge. Av dessa finns 

knappt hälften kvar (figur 12).  
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Figur 12 – Perennrabatter 1-16 samt plantering och bortfall av klätterväxter i område 1. Gul prick markerar 

planterad klätterväxt, gul prick med rött kryss betyder klätterväxt som saknas. (Egen inventering) 

I de perenna rabatterna 1-8, som vetter mot väst, finns en stor del uppvuxna buskar; t.ex. 

Tuija, Rhododendron, Cornus samt olika perenner; t.ex. Geranium, Bistorta. Några av 

rabatterna har öppen jordyta och ogräs, några har etablerat sig fint under de uppvuxna 

buskarna. Rabatterna 9-16 innehåller både buskar t.ex. Corylus och  Cornus samt 

perenner som exempelvis Alchemilla, Bergenia, Bistorta, Calamagrostis, Geranium 

mm. Flertalet av Corylus avellana ’Concorta’ har skjutit rotskott och i några rabatter 

frodas ogräs. Alchemillan har bruna blomställningar och Geranium har etablerat sig 

ordentligt i rabatterna. I vissa rabatter ligger jorden helt öppen och tom, ogräs har 

etablerat sig. I en av rabatterna, nr 15, växer en solros och krasse. 
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I område 3 är bortfallet för buskar drygt ett tjugotal av det femtiotal som planterades. 

Här finns även ett par träd som blivit skadade. Gällande trädbeståndet är bortfallet störst 

på västra sidan med en viss tyngd norrut (figur 13). I området finns även ett par träd 

som har skadats och tappat sin ursprungliga form. 

 

 
Figur 13 – Plantering och bortfall av träd samt bortfall av buskar i område 3. Grön prick markerar alla 

nyplanterade träd, rött kryss över grön prick betyder nyplanterat träd som saknas. Blått kryss betyder 

nyplanterad buske saknas. (Egen inventering) 
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I det här området är bortfallet av klätterväxter lägre, men med tonvikt mot den västra 

sidan. (figur 14) 

 

Figur 14 – Perennrabatter 17-31 samt plantering och bortfall av klätterväxter i område 3. Gul prick markerar 

planterad klätterväxt, gul prick med rött kryss betyder klätterväxt som saknas. (egen inventering) 

De perenna ytorna 17-31 uppvisade likande växtmaterial samt liknande status gällande 

rotskott, ogräs och öppen jord med några undantag. Rabatt nr 31 var helt nyplanterad 

med någon sorts Geranium med öppen jord mellan plantorna samt i rabatt nr 17 hade 

Alchemilla blivit klippt och ogräs bortrensat. Dessutom fanns ett visst inslag av 

egensådda blommor i rabatterna 17, 18 och 23. 
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Diskussion 
Projektet Hasselgatan har varit ett spännande och intressant studieobjekt att ta del av. 

Dels för att få inblick i hur medborgardialoger kan genomföras, dels för att jag fått ökad 

förståelse för de olika faser som ingår i ett projekt; planering/projektering, anläggning 

och förvaltning. Utifrån resultatet tycker jag att det finns några områden som är 

intressanta att diskutera. Först vill jag diskutera de resultat som berör hur den 

färdigställda utemiljön används och fungerar, där den upplevda kvaliteten av funktion 

och skötsel hos de informanter jag intervjuat ligger i fokus. Jag vill även diskutera hur 

delar av resultatet påverkar den sociala hållbarheten med utgångspunkt från begreppen 

social inkludering, deltagande och platsidentitet, som finns i rapporten från Örebro 

universitet som presenterats i bakgrunden. Jag kommer även att lyfta de växttekniska 

problem som framkommit under min egen inventering samt diskutera 

utvecklingsmöjligheter för dialog och deltagande hos de boende. 

 
Användning 

I resultatet har det framkommit hur platsen verkar användas. Människor verkar använda 

den för rörelse och för att umgås på de mötesplatser som finns; grillar, lekplatser och 

sittplatser. Jan Gehl, en dansk arkitekt och professor i urban design, lyfter fram den 

mänskliga dimensionen i staden som viktig utgångspunkt i stadsplanering. Han menar 

att historiskt sett har vi först planerat staden, sen har människan fått anpassa sig till den. 

Jan ser stadens ytor mellan husen som en mötesplats där människor aktiverar sig på lite 

olika sätt. I sin bok ”Cities for people”, 2010, lyfter han fram tre olika former av 

aktiviteter som försiggår i staden;  

1. ”Necessary activities” – t.ex. gå till och från arbete, vänta på bussen eller 

leverera varor till kunder 

2. ”Optional activities” – t.ex. gå en promenad, stå och betrakta stadslivet eller sitta 

och njuta av utsikten eller vädret. 

3. ”Social activities” – all typ av kommunikation mellan människor. Det kan vara 

från att betrakta människor och aktiviteter till att faktiskt interagera med andra. 

Han förklarar hur kvaliteten av den fysiska miljön påverkar de olika typerna av 

aktiviteter, där en hög kvalitet på den fysiska miljön gällande ”optional activities” 

påverkar ”social activities” på ett positivt sätt (Gehl, 2010). Detta tycker jag man kan se 

på Hasselgatan där gångstigar, sittplatser, lekytor och grillar representerar ”optional 



 

 
 

33 

activities”. ”Social activities” innefattar inte bara socialt umgänge med andra. Som Gehl 

skriver… ”Social activities include a wide spectrum of diverse activities. There are so 

many passive see and hear contacts: watching people and what is happening. This 

modest, unpretentious form of contact is the most widespread social city activity 

anywhere” (Gehl, 2010). På Hasselgatan finns ett naturligt betraktande av andra 

människor eftersom mötesplatserna förlagts i centrum av innergårdarna och därigenom 

är exponerade från varje balkong som vetter mot innergården. Dessutom finns bänkar 

och andra sittplatser utspridda i området som flera av informanterna uppskattar och som 

möjliggör ett betraktande utan att vara direkt social med andra. Möjligheten att betrakta 

utan att delta är därför en viktig aspekt att ta med om nya mötesplatser skapas. Jag 

finner det även intressant att de flesta informanter jag intervjuade angav att de främst 

använder det område som ligger närmast deras bostad. Jag ställer mig frågan om det då 

är viktigt att samtliga områden innehåller liknande funktioner eller om olika områden 

kan innehålla olika teman, som exempelvis odling. Detta kan vara ett ämne som skulle 

kunna diskuteras i någon form av medborgardialog. 

 
Funktion & skötsel 

Utifrån vad de informanter jag intervjuat lyft fram som bra i området, t.ex. lekytor, 

grillar och bänkar, uppfattar jag att det fungerar väl, men att vissa områden behöver 

utvecklas. För det första vill jag diskutera sopor och skräp eftersom det finns några 

informanter som nämner det som ett problemområde. Det finns några boende som är 

engagerade i detta. De plockar skräp under de dagliga promenaderna och verkade stolta 

över det arbetet. För skräpet vid grillarna kan större kärl och frekventare tömning 

eventuellt göra att det fungerade bättre, medan problemet med grovsopor i naturen 

behöver andra åtgärder som jag inte kommer att diskutera här. Som en av informanterna 

påpekade gällande skräp och sopor i utemiljön…”Det är ett svårt problem att komma åt 

eftersom det sitter i attityderna hos människorna”.  Frågan är hur attityder hos 

människor kan förändras och vad som kan göras för att underlätta?  

För det andra vill jag framhålla det, i mina ögon, stora bortfallet av planterade träd, 

buskar och klätterväxter som en viktig del av platsidentiteten. I min undersökning har 

jag funnit vandalisering av träd som en orsak till bortfallet men det kan inte förklara allt. 

I en rapport från SLU, där växttekniska problem på 73 olika bostadsgårdar i Malmö har 

undersökts, har man funnit att bostadsgårdar liknande den jag studerat, ofta har många 
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växtrelaterade problem (Lindqvist, 2011). För buskar uppges bl.a. placering för nära 

gång eller annan hårdgjord yta, att de inte blivit ordentligt etablerade i starten, samt 

ogräs i form av antingen örtartad eller vedartad karaktär, som stora växttekniska 

problem. Dålig ståndortsanpassning och låg tålighet för slitage är andra 

problemområden för buskar. Gällande träd anges bl.a. nedsatt vitalitet och placering för 

nära fasad som växttekniska problem. Rapporten framhäver betydelsen av att redan i 

projekteringsstadiet ta hänsyn till förvaltningsskedet för att undvika växttekniska 

problem. De menar även att det under byggskedet kan uppstå förvaltningsproblem, som 

kan orsaka att växter inte klarar sig över tid.  Detta kan dels bero på en undermålig 

växtplats, dels på bristfällig skötsel. Även ogräs lyfts fram som ett vanligt problem på 

stora bostadsgårdar, där planteringar som innehåller väldigt många arter är vanliga och 

kan bli svåra att sköta om, eftersom det är svårt att veta vad som ska rensas bort och vad 

som ska bevaras (Lindqvist, 2011). De orsaker till växtbortfall som jag funnit under 

intervjuerna är vandalisering i form av några avbrutna träd vilket inte förklarar inte allt. 

En orsak skulle kunna vara slitage p.g.a. placering nära gångvägar eller att hyresgäster 

av någon anledning inte velat ha kvar växterna, varför de plockats bort. Det kan även 

vara brist på vatten under etableringen eller att de hundar som rastas frekvent i området, 

skadat växterna.  

Oavsett vilka orsaker som bidragit till bortfall av träd och buskar i mitt studieobjekt, så 

kvarstår frågan om och i så fall hur detta kan förbättras för att skapa en mer hållbar grön 

miljö. Om det nu är växttekniska problem som är orsak till bortfallet, kan det tolkas som 

att växternas behov inte tillgodosetts under processen. Någon skulle behöva ansvara för 

växterna under hela processen, från planering till anläggning och förvaltning, som 

Lindqvist framhåller i sin rapport. Någon som kan ”föra växternas talan” under hela 

processen, samt hålla den ”gröna tråden”. Även om förvaltning och skötselaspekter 

funnits med på agendan under planeringsstadiet av projektet i form av medarbetardialog 

med kvartersvärdarna, kan jag ändå undra vilket utrymme de växttekniska 

skötselaspekterna har fått genom hela processen. För utifrån det resultat som jag fått via 

intervjuer och det jag sett under mina platsbesök; ”fel växt på fel plats”, mycket ogräs i 

öppna jordytor i planteringar, rotskott på buskar, träd som uppvisar tecken på skador i 

bark eller blivit skadade av någon anledning, säger det mig att något inte fungerat i 

processen. På Hasselgatan hade man etableringsförvaltning från entreprenören, vilket 

borde ha säkrat etablering av växterna. Därefter övertogs skötseln av Väsbyhem. Den 
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nuvarande utemiljösamordnaren berättade under intervjun att de inte var ordentligt 

riggade för att kunna ta hand om skötsel av området på ett bra sätt.  Detta tror jag är en 

viktig aspekt som behöver lyftas. Delar av de gröna ytorna i projektet bygger delvis på 

de befintliga naturliga miljöerna, vilka kräver mindre kontinuerlig skötsel. De 31 

rabattytorna kring husen gjordes om med perenner och buskar, klätterväxter planterades 

vid husväggarna på innergårdarna, nya grönytor anlades i form av gräs- och ängsytor 

samt nästan 100 nya träd och ett antal buskar planterades i området. Dessa områden 

uppfattar jag som väldigt skötselkrävande, framför allt i etableringsskedet men även 

senare, i den löpande skötseln. Det krävs en del resurser för att sköta om 31 växtbäddar 

med perenner och buskar, varför någon sorts täckning av de öppna jordytorna hade varit 

bra under etablering. Jag kan fundera över hur tydligt det var under projekteringsstadiet, 

vilka resurser som fanns för framtida skötsel. Skötsel påverkas av växtvalen och hur de 

specifika växterna beter sig enskilt och tillsammans. Jag tror att platsidentitet påverkas 

när det ligger skräp överallt i rabatterna. När det är växter som inte mår bra och 

rabatterna är fulla med ogräs och fula växter, blir det svårare att knyta an till platsen och 

värna om den.  

Till sist vill jag diskutera hur förändringar av material i miljön påverkar social 

hållbarhet. Under intervjuerna har det framkommit att de boende tycker att det finns 

delar som inte fungerar bra, bl.a. snigelgungorna och klätterleken. Här har Väsbyhem 

tagit de boendes åsikter på allvar och håller på att byta ut en del av materialet. Några 

frågor har dykt upp hos mig som jag vill diskutera. Jag har uppfattat att de material som 

valts bygger på konceptidén ”Dynamiskt habitat”, där produkternas material och 

utseende valts för att smälta in i den naturliga miljö som finns i området. Men vad 

händer om konceptidén inte längre följs? Och vad har konceptidén för betydelse ur ett 

socialt perspektiv? Jag tänker att om konceptidén försvinner finns en risk, som jag ser 

det, att eventuella förändringar som behöver göras nu och i framtiden, kan bidra till att 

gestaltningen börjar spreta åt flera olika håll. Detta i sin tur skapar en miljö som inte är 

sammanhållen och begriplig för de som vistas i den och stor risk finns att platsens 

identitet blir grumlig och otydlig. Och samtidigt måste föränderligheten finnas, eftersom 

människor flyttar in och ut i en ständig ström. Kanske kan de gröna delarna i miljön, 

t.ex. i rabatterna ses som en möjlighet att både följa konceptidén men samtidigt bidra till 

en rörlighet och främja delaktig och engagemang hos de boende. Att få vara med och 

skapa rabatter med perenner utanför sina trappuppgångar med perenner, lökväxter, 
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sommarblommor som främjar biologisk mångfald, kanske kan skapa en gemenskap 

mellan de boende och samtidigt bidra till en tydlig identitet för både dem och platsen. I 

samband med detta kan även de boende erbjudas att adoptera rabatter att sköta och 

pyssla om. Här kan egna kunskaper och erfarenheter av trädgård synliggöras och när 

behov uppstår kan kunskapsförmedling i form av workshops eller informationsträff 

erbjudas.  

 

Social hållbarhet & ekosystemtjänster 

Här vill jag diskutera social inkludering och möjlighet till deltagande och hur 

ekosystemtjänster kan synliggöras. Orsaken till att förändringen på Hasselgatan skulle 

ske, var sociala problem i form av skadegörelse och att miljön inte upplevdes särskilt 

trevlig eller trygg. Man ville implementera ett sorts engagemang och en känsla för sitt 

boende genom att genomföra en medborgardialog i planeringsstadiet av projektet. 

Lyckades man med det eller inte? Idag finns det, å ena sidan några engagerade 

människor i området som plockar skräp, rensar rabatter, agerar kvarterspoliser och 

deltar på hyresgästföreningens möten. Å andra sidan slängs det skräp och grovsopor i 

omgivningarna och träd blir vandaliserade. Jag tänker att det kan tyda på att det finns 

människor i området som inte känner sig inkluderade och delaktiga. Som jag uppfattat 

resultatet från medborgardialogen som genomfördes under projektet, blev det en ganska 

liten del av de som bor på Hasselgatan som till slut deltog på öppet hus, och en ännu 

mindre del som engagerade sig i det fortsatta projekteringsarbetet under workshops. 

Inför medborgardialogen och under tiden som det genomfördes, försökte verkligen de 

som arbetade med detta, nå ut till så många hyresgäster som möjligt. Om engagemanget 

hos de boende generellt inte var särskilt stort innan medborgardialogen, tänker jag att 

plötsligt skapa engagemang och deltagande genom en medborgardialog, kan vara svårt. 

Även i de mötesformer som nu finns för dialog mellan hyresvärd och boende, saknas 

det olika grupper av människor enligt vad ett par informanter berättat, t.ex. nysvenskar 

samt de som inte är ”pensionärer och hemmamammor”. Jag tänker att det krävs tid och 

metodiskt arbete för det, där social inkludering är ett viktigt mål för att möjliggöra 

engagemang. Enligt Gustavsson & Elander är de tre förutsättningarna för social 

inkludering kunskap, mötesplatser, livskvalitet. (Gustavsson & Elander, 2013) Jag 

tänker att genom att skapa olika gröna mötesplatser som främjar livskvalitet hos 

hyresgästerna i form av arbetstillfällen, meningsfull fritid och trevligt boende, kan det 
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bidra till ökad social hållbarhet och samtidigt ge möjlighet till ökad kunskap, förståelse 

och respekt för de gröna inslagen i miljön. Här tror jag att innovativa och kreativa 

metoder av praktisk, konkret karaktär skulle kunna vara till hjälp. Ett förslag gäller 

skötsel av parkens olika delar. Det kan ses som ett tillfälle att erbjuda arbete till 

hyresgäster i området, men också möjliggöra ökad livskvalitet, minskad vandalisering 

och förstörelse. Den effekten såg man i ett projekt i Södertälje, Hovsjösatsningen, där 

behovet av sommarjobb för ungdomar och behovet att rusta gröna miljöer, blev 

lösningen till varandras problem. Man resonerade som så att man förstör inte en 

parkbänk som man lagat, inte heller rycker upp buskar som man planterat. Efter fyra år i 

projektet tar ungdomarna mer ansvar och är mer självständiga än tidigare. En effekt som 

visat sig är ökad stolthet bland ungdomarna och minskade kostnader för vandalisering 

(Nilsson & Lundmark, 2012). För att skapa mötesplatser för meningsfull fritid kan 

kolonilotter eller andra former av mötesplatser för odling, engagera många människor 

och skapa sociala sammanhang och på så sätt bidra tillökad trygghet. Odling är 

dessutom nära ihopkopplat med mat, vilket skulle skapa ett fint sammanhang till de 

grillplatser som redan finns på Hasselgatan. I odlandet finns även annan kunskap att ta 

del av, t.ex. om kretslopp, kompostering och återvinning. Detta skulle kunna bidra till 

ökad kunskap om hur vårt avfall påverkar vårt ekosystem och hur vi kan påverka. Jag 

tycker även att adoption av olika rabatter skall uppmuntras. De rabatter som jag tyckte 

såg välskötta och omhändertagna ut i området, var dels en nyanlagd rabatt samt en 

rabatt som adopterats. I den adopterade rabatten var daggkåpans bruna blommor 

bortklippta, ogräset bortrensat och ett visst inslag av sommarblommor fanns. I det 

exemplet finns stor kraft och inspiration att hämta. Denna adoption påminner om s.k. 

gerillaodling, där människor tar sig an platser som är fula och bortglömda, och skapar 

prunkande rabatter och fantastiska grönsaksodlingar.  

Det är viktigt att även barnens fritid och deras mötesplatser inkluderas. Här har de 

befintliga lekytorna en viktig roll men viktiga är även inslagen av natur i form av skog 

och äng som stimulerar både barnens motorik, deras sinnen och nyfikenhet. Fler små 

lekområden för mindre barn där de kan ges möjlighet att utveckla sin motorik och få 

sinnesstimulans kan vara en idé att utveckla. Här kan bärbuskar och fruktträd vara ett 

fint inslag där smak och naturens ekosystemtjänster kan synliggöras. Dock behöver 

skötselaspekten tas in här eftersom både fruktträd och buskar kräver en kontinuerlig 

skötsel i form av beskärning. För äldre barn och även vuxna, kan projekt att bygga 
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insektsbon och insektshotell skapa mötesplatser men även kunskap om insekternas 

viktiga roll för pollinering. Insektsbona kan också bli ett slags skapande av 

platsidentitet. I tidigare nämnd skrift från Boverket, ”Socialt hållbar stadsutveckling – 

en kunskapsöversikt” (2010) samt i rapporten av Gustavsson & Elander (2013), lyfts 

platsidentitet fram som en del av att främja social hållbarhet. Genom att stärka ett 

områdes identitet, stärks även de boendes känsla för området, vilket kan bidra till att de 

känner stolthet över platsen. Platsidentiteten påverkar även omvärldens uppfattning om 

platsen, vilket kan vara extra viktigt om området har en historia av sociala problem. Att 

de boende får ”ta makten över den egna berättelsen” framhålls som viktigt, där olika 

evenemang som t.ex. musikfestivaler, marknadsdagar, årligt återkommande 

områdesdagar o.s.v. ges som exempel. Genom att lyfta platsens historia kan även 

identiteten stärkas men även genom att skapa kreativa evenemang och verksamheter för 

att utveckla området, kan platsens särart lyftas. Dessa aktiviteter stärker även 

samhörigheten mellan de boende (Boverket, 2010). Ett förslag för att skapa tillfällen 

och mötesplatser, är att de som bor nära varandra får vara med och välja bland olika 

perenner till rabatterna utanför de egna portarna eller kanske, som ett nästa steg, sätta 

fröer och driva upp egna plantor. Här kan även plantbytardagar eller fröbytardagar vara 

ett event för de boende att träffas. Genom att skapa sådana aktiviteter och göra dem till 

återkommande evenemang, tänker jag att en gemensam kultur och identitet skapas för 

de boende i området och att det samtidigt skapas en kontakt med den gröna utemiljön 

där olika ekosystemtjänster kan synliggöras.  

 

Efter att ha tagit del av hur medborgardialog i detta studieobjekt har genomförts och 

fungerat samt hur Väsbyhem samverkar med de boende och hyresgästföreningen idag, 

har nya tankar uppkommit. Jag funderar på hur alla människors åsikter ska komma 

fram, vilket jag diskuterat tidigare. Jag har även funderat på vilka förväntningar som 

deltagarna har på resultatet av dialogen och hur de boendes åsikter får genomslagskraft 

och blir synliga i utemiljön. I Boverket skrift, ”Socialt hållbar stadsutveckling – en 

kunskapsöversikt” (2010) lyfts några viktiga punkter som är avgörande ifall positiva 

effekter med samarbetet med de boende ska uppnås. Det ska vara ”på riktigt”, de 

synpunkter och idéer som tas in från de boende måste verkligen tas i beaktning. En 

kontinuerlig återkoppling är nödvändig samt att de boende behöver få se relativt snabba 

resultat. Här kan den vardagliga kontakten mellan boende och de bovärdar eller 
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kvartersvärdar som arbetar för hyresvärden och som dagligen arbetar i bostadsområdet 

vara till stor hjälp. Dessutom framhålls att det är bra att involvera de boende i början av 

olika förnyelseprojekt, men även att kvartersvärdar eller bovärdar ses som en viktig 

resurs (Boverket, 2010). Här undrar jag hur den ändrade förvaltningsformen av 

utemiljön påverkar dialogen mellan hyresgäst och Väsbyhem, framför allt för dem som 

bott i området länge och varit med om andra förvaltningsformer. De två kvartersvärdar 

som idag arbetar på Hasselgatan, har daglig kontakt med de boende och sköter främst 

om fastigheterna. När det gäller utemiljön så förvaltas den främst av upphandlade 

entreprenörer. Jag tänker att de kvartersvärdar som tidigare hade hand om utemiljön, 

fyllde en uppgift i snabb återkoppling och kommunikation mellan de boende och 

Väsbyhem gällande utemiljön. Jag tänker mig att de boende kunde se kvartersvärdarna 

ta hand om utemiljön i princip varje dag, vilket möjliggjorde att en kontinuerlig 

kommunikation och återkoppling kunde ske. Jag kan tycka att deras roll var mer 

mångfacetterad än att bara sköta om utemiljön och ha kontakt med de boende. 

Kvartersvärdarnas roll, skulle man kunna säga handlade både att värna om ”det gröna” 

och ”det sociala”.  

Ett par informanter upplever att åsikter som framförts från de boende i olika 

sammanhang, inte ger någon effekt i realiteten. Någon uttrycker att det inte är lönt att 

delta, medan någon annan säger att de tröttnat på att bidra. Detta skapar inte 

engagemang utan istället frustration och irritation. Men frågan är hur informanterna 

bidragit och vad syftet med deltagandet var? Kan det vara att man tror att det man 

önskar direkt och exakt kommer att uppfyllas? Eller förstår man att den enskilda åsikten 

endast är ett bidrag som tillsammans med andras åsikter ska utveckla platsen? Jag kan 

tycka att det är viktigt att de boendes åsikter skall tas på allvar men det finns en uppsjö 

av parametrar som påverkar vad som är möjligt att göra. Här finns både 

landskapsarkitekt, underhållsingenjör, utemiljösamordnare, anläggare och andra 

yrkesutövare med sina särskilda kompetenser. Dessutom är tid och pengar ytterligare 

parametrar att förhålla sig till. Här kan jag tänka mig att de boende inte alltid har 

kunskap och förståelse för alla delar. Därför är det ännu viktigare att de boende har 

möjlighet att involveras i så många delar i processen som möjligt där information och 

kunskap behöver kommuniceras kontinuerligt. 
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Vidare studier 

Det här arbetet har angripits utifrån ett brett perspektiv och kan ses som en pilotstudie. 

Mer djupgående studier av de olika delarna behövs för att kunna dra mer underbyggda 

slutsatser. Många intressanta vinklar och tankar har dykt upp under det här arbetet och 

det finns en uppsjö av områden att fortsätta studera. Under intervjuerna var det 

nämnvärt få som nämnde de gröna ytorna i utemiljön. Jag tänker att det kan dels bero på 

brist på intresse, dels på brist på kunskap. Det känns på något sätt självklart att intresse 

och erfarenhet påverkar vad vi lägger märke till och bryr oss om. Det vi har omsorg om 

och har en relation till, det skadar vi inte och förstör. Det här skulle jag vilja undersöka 

närmare, för om detta stämmer kan jag se det som ett argument att involvera de boende 

ännu mer i den gröna utemiljön. Jag kan se mig själv som en framtida trädgårdsmästare 

där den största uppgiften är att vara pedagog och kunskapsförmedlare för den urbana 

människan. Att inte bara utföra trädgårdsarbete för andra, utan också med andra. Jag vill 

möjliggöra ett lärande som bygger på praktisk erfarenhet av att odla och sköta om 

trädgården, att skapa kontakt mellan människa och natur, så förståelsen för allt som 

naturen helt gratis levererar till oss i form av ekosystemtjänster, är värda att respektera. 

På så sätt kanske vi kommer ett steg längre bort från att vara ekologiska analfabeter.  
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Tack! 
Såhär på slutet är det dags att summera och komma ihåg vilka som hjälpt mig på vägen. 

Utan er hade det inte blivit som det blev… 

 

Först vill jag tacka Nina Pisto Berg och Hanna Assgård på Sweco Architects som var ett 

viktigt bollplank initialt i min process. Särskilt tack till Nina som tipsade mig om 

Hasselgatan och till Hanna för tipset om Hovsjösatsningen. 

 

Tack till alla grannar, klasskompisar, vänner och bekanta som visat intresse och 

engagemang i mitt arbete. 

 

Ett stort tack till de 26 informanter som tagit sig tid och ställt upp på att bli intervjuade. 

Tack till Tim Petterson, Shira Jacobs, Michael Eklund, Mårten Isaksson och Frida 

Kramberg, för er tid och ert engagemang i samband med era intervjuer. Stort tack! 

 

Jag vill även rikta min tacksamhet mot min handledare, Nils Ryrholm. Din handledning, 

engagemang och stöttande förmåga har varit ovärderlig! Jag vill även tacka opponent 

Anette Persson och examinator Anna Lindvall för deras arbete och engagemang i mitt 

arbete. 

 

Till sist vill jag tacka min käresta för allt stöd och all kärlek på resan att bli 

trädgårdsmästare.  
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