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De moderna toaletterna skjuter ur golvet, som näckrosens vita blomma. 
Arkitekterna gör det omöjliga för att kroppen ska glömma sitt elände och för att 
människan inte skall veta vad det blir av hennes tarmuttömningar, när vattnet ur 
vattenreservoaren gurglande spolar bort dem. Kloakrören döljs omsorgsfullt för 
våra blickar, trots att deras tentakler når ända in i våra lägenheter, och vi vet 
ingenting om det osynliga Skitvenedig på vilket våra badrum, sovrum, balsalar och 
parlament har byggts.  
 

Milan Kundera ”Varats olidliga lätthet” 1988 
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ABSTRACT 
This is a licentiate thesis in the subject Built Environment Analysis at the 
Department of Infrastructure at KTH in Stockholm, Sweden. The purpose of the 
two case studies that are described and discussed here has been to develop 
environmental strategies for two small neighbourhoods from the 1950-60s and to 
let key persons among managers and residents evaluate the environmental 
strategies. A small neighbourhood is here defined as a residential area with some 
ten to some houndred households that constitutes a management unit in rental 
housing or is a housing cooperative. 
 
The reason why small neighbourhoods are in focus is that they according to earlier 
research might constitute an "opening", a place were the main actors, managers and 
residents together can act for reduced environmental impact. In the study of two 
cases, two small neighbourhoods, environmental strategies, with different kinds of 
measures to reduce the negative environmental impact from the small 
neighbourhoods are proposed. The proposed measures are supposed to be carried 
out in connection to planned maintenance measures. Since the maintenance of a 
small neighbourhood often is planned for the coming 10-20 years, the 
environmental strategies also have a time span of 10-20 years. The measures 
proposed in the environmental strategies involve changes in the buildings and their 
surroundings, i.e. solar panels connected to roof maintenance, changed 
management routines, i.e. charge of environmentally labelled electricity, measures 
to influence the residents’ habits, i.e. different kinds of information.  
 
The cases that have been studied are the management unit Idö-Våldö in Stockholm 
managed by Stockholms Kooperativa Bostadsförening and the housing co-
operative Järven managed by the residents with professional assistance from HSB 
Malmö.  
 
Another purpose with the case studies has been to identify and propose measures 
that might increase the social and technical robustness, i.e. reduce vulnerability. In 
the research strategy case study methodology and action research have been used, 
and the data collection methods have been observations, interviews, literature 
studies, focus group interviews etc.  
 
The results of the study indicate that there are several possibilities to reduce the 
negative impact of the studied small neighbourhoods. This is probably also the case 
for other small neigbhourhoods in Sweden. The results also indicated that there are 
several obstacles for using the environmental strategy as a method to reduce the 
environmental impact and to increase the robustness. The main obstacle was the 
lack of interest and resources among the management organisations. Another 
important obstacle in one of the cases, Idö-Våldö was the lack of long-term 
maintenance planning. The residents´ lack of involvement did also seem to be an 
obstacle.  
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SAMMANFATTNING 
Detta är en avhandling i ämnet bebyggelseanalys vid institutionen för Infrastruktur 
vid KTH i Stockholm. Syftet med de två fallstudier som beskrivs och diskuteras 
här har varit att utveckla miljöstrategier för två små grannskap från 1950- och 60-
talen och att låta nyckelpersoner bland förvaltare och boende utvärdera 
miljöstrategierna. Ett litet grannskap är här definierat som ett bostadsområde med 
ett tiotal till några hundra hushåll som utgör en förvaltningsenhet i hyresrätt eller 
en bostadsrättsförening. 
 
Anledningen till varför det lilla grannskapet är i fokus är att det enligt tidigare 
forskning skulle kunna utgöra en ”öppning”, en plats där huvudaktörerna, 
förvaltare och boende, tillsammans har möjlighet att agera för minskad negativ 
miljöpåverkan. I två fall, två små grannskap, har miljöstrategier utvecklats. I 
miljöstrategierna föreslås olika typer av åtgärder för att minska den negativa 
miljöpåverkan från det lilla grannskapet i samband med att periodiskt underhåll 
utförs. Eftersom underhållet av ett litet grannskap ofta planeras för de kommande 
10-20 åren har miljöstrategierna samma tidsspann. Åtgärderna som föreslås i 
miljöstrategierna inkluderar ändringar i byggnaderna och dess installationer, t.ex. införande
av solfångare i samband med takunderhåll, ändrade förvaltningsrutiner, t.ex. inköp av 
miljömärkt elektricitet, åtgärder för att påverka de boendes vanor, t.ex. olika typer 
av information.  
 
Ett annat syfte med fallstudierna har varit att identifiera och föreslå åtgärder som 
kan tänkas öka den sociala och tekniska robustheten, dvs. minska sårbarheten. I 
forskningsstrategin har fallstudiemetodik och aktionsforskning använts och 
metoder såsom observationer, intervjuer, litteraturstudier, fokusgruppsintervjuer 
etc. har ingått.  
 
De fall som har studerats är förvaltningsenheten Idö-Våldö i Stockholm som 
förvaltas av Stockholms Kooperativa Bostadsförening samt bostadsrättsföreningen 
Järven som förvaltas av de boende med professionell hjälp från HSB Malmö. 
 
Resultatet av studien visar att det finns flera möjligheter att minska den negativa 
miljöpåverkan från de studerade små grannskapen. Det gäller förmodligen också 
för andra små grannskap i Sverige i behov av underhåll. Resultatet visade också att 
det finns flera hinder för ett genomförande av miljöstrategierna. Det huvudsakliga 
hindret var att det saknades intresse och resurser hos de studerade 
förvaltningsorganisationerna. Ett annat viktigt hinder i det ena fallet, Idö-Våldö, 
var avsaknaden av långsiktig underhållsplanering. De boendes begränsade intresse 
för miljöarbete kan också tänkas vara ett hinder för genomförande av 
miljöstrategierna.  
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1. ATT HITTA ÖPPNINGAR 
Det verkar ofta som om strävan för en hållbar utveckling är full av låsningar. En 
vanlig låsning är något som kallas "det allmännas tragedi" vilket innebär att alla 
bär ansvar för t.ex. bevarandet av en naturresurs, men ingen tar det eftersom ett 
ansvarstagande skulle ha negativa konsekvenser för den som tar det. Gardner och 
Stern (1996) beskriver t.ex. fiskaren som fortsätter att fiska trots att beståndet håller 
på att ta slut eftersom han behöver fisk för sin egen försörjning och om han inte tar 
fisken gör någon annan det. Ett liknande fenomen är ”fångarnas dilemma”, som 
kan uppstå när alla använder bil. En ensam individ som avstår från bilen bidrar 
endast försumbart till att minska föroreningarna och får då också dels avstå från 
bilens fördelar och dels lida av andras föroreningar (Tengström 1991).  

 
En viktig uppgift för forskning inom miljöområdet torde därför vara att hitta 
öppningar, dvs. situationer där det allmännas tragedi och fångarnas dilemma kan 
undvikas och där ett begränsat antal aktörer kan och är motiverade till att agera för 
minskad negativ miljöpåverkan 
 
Syftet med denna avhandling är att närmare undersöka en möjlig öppning, en 
situation med ett begränsat antal aktörer, för att se vilka möjligheter som finns 
inom denna öppning att bidra till en mer hållbar utveckling. Som doktorand i ämnet 
bebyggelseanalys har jag valt att studera en situation och några aktörer knutna till 
den byggda miljön, som både står för en stor del av samhällets miljöpåverkan och 
är betydelsefull ur social och ekonomisk synpunkt. Situationen eller snarare 
situationerna är boende och fastighetsförvaltning. Aktörerna är främst förvaltare 
och de boende.  
 

 

ENERGI
för uppvärmning och el

MATERIALmatvaror, prylar, möbler, 

färger och byggmaterial

VATTEN

Hygien, matlagning, 

städning etc.

AVFALL

hushållsavfall och 

avfall frå
n underhåll

AVLOPPfrån toaletter och vaskar
TRAFIK

Boendes och förvaltares
transporter

  
Det lilla grannskapet och dess miljöpåverkande flöden 
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SYFTEN OCH AVGRÄNSNINGAR 

Part of the global degradation of nature can, however, be affected by changes in everyday habits. 

No small part of it is related to the dwelling, to the habits of everyday living. And what cannot be 

immediately influenced by the individual or the household, may be gradually changed in co-

operation with other residents, in a process planned and co-ordinated by the management of the 

housing area (Svane, 1999 sid. 6) 

 
Boendet och aktiviteter knutna till det påverkar miljön i hög utsträckning. Enligt 
Naturvårdsverket (1996) står de svenska hushållen för 40 procent av utsläppen av 
växthusgaser, 30 procent av utsläppen av försurande kväveoxider, 40 procent av 
kväveutsläppen och 50 procent av fosforutsläppen. Då ingår uppvärmning av 
hushållens bostäder, deras elanvändning, avlopp, utsläpp från varor medan de 
används, avfall samt hushållens transporter. 
 
Flera forskare har intresserat sig för hushållens möjligheter att minska den negativa 
miljöpåverkan (Carlsson-Kanyama & Lindén 2002, Mattsson 1998, Mårtensson 
2002). Några forskare och examensarbetare har intresserat sig för 
bostadsförvaltarens möjligheter att minska den negativa miljöpåverkan 
(Brunklaus 2002, Svane 1998, Fall 1999). I flerbostadshus delas ansvaret för den 
negativa miljöpåverkan mellan boende och förvaltare. Utgångspunkten för denna 
avhandling är mötet mellan förvaltare och boende i ett bostadsområde –vilka 
möjligheter finns det för de två aktörerna tillsammans att minska den negativa 
miljöpåverkan? 
 
 
Projektets bakgrund 
Bakgrunden till det forskningsprojekt som beskrivs i denna avhandling är ett 
program till ett forskningsprojekt som utformats av teknologie doktor Örjan 
Svane. Det projekt som beskrivs i programmet handlar om att i några 
fallstudier utveckla en metod för miljöarbete i det lilla grannskapet. Projektet
är baserat på Svanes tidigare forskning kring miljöarbete i 
bostadsförvaltning. Resultatet av denna forskning visade dels på att om den 
negativa miljöpåverkan från bebyggelsen väsentligt ska minskas krävs det 
insatser i befintlig bebyggelse, dels i form av tekniska miljöåtgärder och 
ändrade förvaltningsrutiner, men också i form av ändrade boendevanor. I sin 
doktorsavhandling (1999) har Svane diskuterat förutsättningarna att minska 
befintlig bebyggelses negativa miljöpåverkan i flerbostadshus från 1950-60 
och 70-talen. Dels för att dessa utgör en stor del av bostadsbebyggelsen och 
dels för att det enligt Svane finns goda förutsättningar för att i samband med 
underhållsplanering också planera in tekniska miljöåtgärder. På det sättet 
skulle den negativa miljöpåverkan successivt kunna minskas med lägre 
kostnader än om miljöåtgärderna införs separat. Liknande resonemang finns 



3 

också i ett examensarbete (Fall 1999) där författaren visar på hur ett 
bostadskvarter från 1950-talet skulle kunna miljöanpassas i samband med 
periodiskt underhåll i en process som kallas för ”stegvis förnyelse”.  
Svane ser också mötet mellan boende och förvaltare som ett tillfälle då det är 
möjligt att påverka de boendes vanor, exempel på sådana möten är de 
informations- eller samrådsmöten som brukar hållas i samband med 
bostadsförvaltning. I samband med t.ex. stambyte kan miljöåtgärder diskuteras och 
förvaltaren kan informera om hur de boende kan spara miljön.  
 
En lämplig enhet för den typ av miljöarbete som beskrivits är enligt Svane det 
lilla grannskapet som definieras som ett bostadsområde med ett tiotal till 
några hundra hushåll som utgör en enhet i en förvaltningsorganisation. Enligt 
Svane finns det flera goda förutsättningar för att bedriva miljöarbete i den 
enheten, bland annat så planeras ofta det periodiska underhållet separat för 
denna enhet och i samband med detta skulle miljöåtgärder kunna planeras in.  
 
Eftersom den form av miljöarbete som beskrivits ovan inte har bedrivits i 
praktiken1, är syftet med det forskningsprojekt som beskrivs i programmet att 
studera hur sådant miljöarbete skulle kunna se ut genom att utveckla miljöstrategier 
för några små grannskap. På grund av forskningsprojektets begränsade tidsramar är 
syftet inte att sätta igång miljöarbete i studerade fall utan att i miljöstrategierna 
föreslå hur underhållsbaserat miljöarbete skulle kunna bedrivas samt att låta 
nyckelpersoner hos boende och förvaltare utvärdera förslagens rimlighet. 
Programmet för det beskrivna forskningsprojektet skickades till 
Byggforskningsrådet (som numera ingår i Forskningsrådet för Miljö och Areella 
Näringar och Samhällsbyggande) som en ansökan. Ansökan beviljades år 2000 och 
projektet startade år 2001.  
 
När forskningsprojektet startade hade redan de fall som skulle studeras valts ut, det 
var kvarteren Idö-Våldö i Stockholm som utgör en förvaltningsenhet i Stockholms 
Kooperativa Bostadsförening och bostadsrättsföreningen Järven i Malmö som är 
medlem i HSB Malmö. Båda fallen uppfyllde definitionen för ett litet grannskap 
(Urvalskriterierna behandlas vidare i kapitel 3.)  
 
 
Syfte 1: Utveckla och diskutera en metod för miljöarbete i det lilla 
grannskapet 
Det första syftet med denna avhandling är alltså att i två fallstudier utveckla 
miljöstrategier för de nämnda fallen och att låta nyckelpersoner bland boende och 
förvaltning utvärdera dessa. Utifrån resultaten från dessa fallstudier diskuteras i 

                                                 
1 Miljöarbete har bedrivits i förvaltningsorganisationer (HSB, SABO mm), i form av 
miljöombyggnader av hus (Ekoporten, Inspektoren) och samband med nybyggnad av 
bostadsområden (Västra Hamnen, Hammarby Sjöstad) 
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avhandlingen förutsättningarna i respektive fall för långsiktigt underhållsbaserat 
miljöarbete där tekniska åtgärder och boendeinformation kombineras. 
Forskningsfrågorna är följande: 

-Hur ser den negativa miljöpåverkan från de studerade små grannskapen ut, hur 
skulle den kunna minskas i samband med bostadsförvaltning? 

-Vilka möjligheter finns det att i samband med förvaltning av de studerade små 
grannskapen att påverka de boendes vanor? 
-Vilka sociala, tekniska och organisatoriska hinder och drivkrafter finns för 
förvaltningsansvariga att använda sig av miljöstrategierna som verktyg för 
miljöarbete i respektive fall?  
-Vad är gemensamt för de två fallen? Vilka skillnader finns?  

 
 
Syfte 2: Studera förutsättningarna för att öka robustheten i det lilla 
grannskapet 

 

Med robusthet skall vi mena att folk skall kunna bo och leva även om systemen brakar 

samman (Nord 1997, sid. 40).  

 

Även om det lilla grannskapets negativa miljöpåverkan i vissa fall märks lokalt, 
t.ex. buller och föroreningar från den lokala trafiken, handlar den negativa 
miljöpåverkan till stor del om sådant som får konsekvenser någon annanstans än i 
närområdet. Därutöver finns det också risker och hot som kan påverka det lilla 
grannskapet, till exempel ett elavbrott, brand eller utsläpp av en giftig gas i 
närheten. Enligt Expertgruppen för säkerhet i förvaltning, ny- och ombyggnad 
(2000b) och Svane (1999) finns det flera möjligheter att med tekniska åtgärder, 
information mm minska riskerna eller mildra konsekvenserna vid dylika händelser 
och därmed öka robustheten i befintlig flerbostadsbebyggelse.  
 
Det andra syftet med denna avhandling är att i miljöstrategierna föreslå åtgärder 
för att öka robustheten i de två fallen samt att utifrån fallstudiernas resultat 
studera förutsättningarna för att öka robustheten i det studerade fallen. 
Forskningsfrågorna är följande:  

-Vad kan göras för att öka robustheten i de studerade små grannskapen?  
-Finns det något samband mellan robusthetsåtgärder och miljöåtgärder? 

 
 
Avgränsningar 
Eftersom syftet med fallstudierna är att utveckla  och utvärdera en metodik, miljöstrategin, 
handlar denna avhandling främst om att diskutera själva metodiken. I fallstudierna görs 
inga bedömningar av hur mycket den negativa miljöpåverkan skulle minskas om de 
åtgärder som ingår i miljöstrategierna genomförs. De miljöstrategier som utvecklas 
är att betrakta som ett mellanting mellan en vision och en plan, dvs. förslagen till 
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miljö- och robusthetsåtgärder ska i princip kunna genomföras men i praktiken 
skulle krävas noggrannare utredningar än vad som har gjorts. Ekonomiska 
konsekvenser av miljöstrategierna har inte studerats vid utarbetandet av 
miljöstrategierna. Vid utvärderingstillfällena diskuteras dock ekonomiska 
förutsättningar av nyckelpersonerna. Se vidare om avgränsningar i kapitel 3.   
 

 

LÄSANVISNINGAR 

Denna avhandling vänder sig främst till forskarvärlden men också till praktiker 
som är intresserade av miljöarbete i bostadsförvaltning. Den läsare som främst 
intresserar sig för resultat och slutsatser kan fortsätta direkt till kapitel 4, 5 och 6 
där resultat, slutsatser och diskussion redovisas. Den läsare som intresserar sig för 
och vill veta mer om utgångspunkterna för fallstudien rekommenderas läsa kapitel 
2 och den som önskar veta mer om tillvägagångssättet rekommenderas läsa kapitel 
3.  
 
Kap. 2 Utgångspunkter- grannskapsplanering, miljöarbete, 
bostadsförvaltning och robusthet  
I detta kapitel diskuteras utgångspunkterna för fallstudien. Begreppen litet 
grannskap, grannskapsenhet, miljöarbete, bostadsförvaltning och robusthet 
definieras och diskuteras. Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en bakgrund och 
motivering till varför studien görs samt att visa hur fallstudien knyter an till ämnet 
bebyggelseanalys. Begreppen som definieras används sedan i kommande kapitel. 
 
Kap. 3 Forskningsstrategi, metoder och genomförande 
Detta kapitel handlar om forskningens redskap, dvs. den metodik och de metoder 
som används. Några av de frågor som diskuteras i kapitlet är varför 
fallstudiemetodik används, fallstudiens fokus och gränser, urvalsmetodik, 
aktionsforskning, berättarstil och förväntade resultat av studien.  
 
Kap. 4 Kvarteren Idö-Våldö, förvaltningsenhet i Stockholms Kooperativa 
Bostadsförening 
Detta kapitel handlar om fallstudien av kvarteren Idö-Våldö, en förvaltningsenhet i 
Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB). Fallstudien pågick under 
vårterminen 2001. Kapitlet inleds med en beskrivning av det lilla grannskapet och 
dess omgivningar. I avsnitt 2 beskrivs förutsättningarna för miljöarbete i Idö-
Våldö. I avsnitt 3 beskrivs miljöstrategin, i avsnitt 4 resultatet av nyckelpersoners 
utvärdering av miljöstrategin, i avsnitt 5, epilogen, dvs. vad som hände efter att 
fallstudien utfördes. I avsnitt 6 görs reflektioner kring resultaten och kring 
fallstudieprocessen. 
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Kap. 5 Brf Järven, bostadsrättsförening i HSB Malmö  
Detta kapitel handlar om fallstudien av bostadsrättsföreningen Järven som är 
ansluten till HSB. Fallstudien genomfördes efter studien av Idö-Våldö och pågick 
under hösten 2001 och vintern 2002. Detta kapitel är liksom det förra indelat i sex 
avsnitt, inledning, beskrivning av förutsättningarna för olika miljö- och 
robusthetsåtgärder, beskrivning av själva miljöstrategin, beskrivning av 
nyckelpersonernas utvärdering av miljöstrategin, epilog samt reflektioner kring 
resultaten och fallstudieprocessen.  
 
 
Kap. 6 Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 
I detta kapitel dras slutsatser av de två fallstudierna. Det görs genom att jämföra de 
två fallen och diskutera likheter och skillnader dem emellan. Jämförelserna handlar 
om bland annat följande aspekter: tekniska, sociala och administrativa 
förutsättningar för att införa olika typer av miljöåtgärder i respektive litet 
grannskap. Möjligheten att uppskatta de studerade små grannskapens 
miljöpåverkande flöden. Förutsättningarna för de två förvaltningsorganisationerna 
att använda sig av miljöstrategin som verktyg för miljöarbete samt om relationen 
mellan boende och förvaltare. 
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2. UTGÅNGSPUNKTER, 
GRANNSKAPSPLANERING, MILJÖARBETE, 
BOSTADSFÖRVALTNING OCH ROBUSTHET 

I detta kapitel diskuteras utgångspunkterna för fallstudien. Begreppen litet grannskap, 

grannskapsenhet, miljöarbete, bostadsförvaltning och robusthet definieras och diskuteras. 

Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en bakgrund och motivering till varför studien görs 

samt att visa hur fallstudien knyter an till ämnet bebyggelseanalys. Begreppen som 

definieras används sedan i kommande kapitel. 

 

DET LILLA GRANNSKAPET 

Många av miljöarbetets åtgärder planeras och genomförs sannolikt med bostadsområdet som 
enhet. Det är den plats, där miljöarbetets viktigaste aktörer möts. Företaget har det som 

teknisk, ekonomisk och administrativ enhet, förvaltningsenhet. När förvaltningsenheten också 

uppfattas av de boende som en social enhet, kallas den i den nya teorin för grannskap (Svane, 
1998, sid. 158) 

 
I centrum för den här avhandlingen står det lilla grannskapet, som en möjlig 
”öppning”, en mötesplats för två aktörer vars gemensamma ansträngningar skulle 
kunna leda till minskad negativ miljöpåverkan och ökad robusthet. Varför just det 
lilla grannskapet och vad är det för något? 
 

 
Två definitioner 
Ordet grannskap betyder enligt Nationalencyklopedin (1995) ”nära omgivningar”, 
vilket är vardagsspråkets definition av ett grannskap. Det är ett ord med en ganska 
vag betydelse som gör det möjligt för användaren att själv definiera innebörden av 
vad ett grannskap är. Begreppet litet grannskap används både av arkitekten Örjan 
Svane (1999) och av sociologen Sören Olsson (Olsson 1991), men med olika 
innebörd. Svane definierar det lilla grannskapet på följande vis:  
 

--a housing area with 50-200 flats in multi-family housing, probably built after 1945. To the 

management and the local staff, it is a management unit. It consists of a piece of land and 
buildings with their appliances. Together the place and its people make up a small 

neighbourhood (Svane 1999 sid. 96). 

 

medan Olsson definierar det lilla grannskapet som: 
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--de människor som bor närmast omkring mig. De flesta av dessa ser jag dagligen när jag 

tittar ut från bostaden eller rör mig i dess närhet. Begreppet avser också den fysiska miljön 

närmast bostaden. Beroende på utformning, organisering av skötseln och andra faktorer kan 

detta vara ett trapphus, en gård eller en gatstump. På samma sätt kan antalet människor 

variera. De kan vara 10, 20 eller kanske 40. Men antalet kan inte vara speciellt stort; jag måste 

kunna känna igen folk och i varje fall kunna etablera en ytlig kontakt (Olsson 1991). 

 
 
Motiv för att bedriva miljöarbete i det lilla grannskapet 
Både Svane och Olsson ser möjligheter i sina respektive definitioner av det lilla 
grannskapet, vilket också är anledningen till att de använder begreppet. Olsson 
hävdar att det lilla grannskapet, i form av ett trapphus, en gård eller gatstump kan 
vara en ”öppning” för socialt liv i bostadsområdet. Genom att tillvarata de 
mötesplatser som sådana platser utgör kan förutsättningarna för viss 
granngemenskap och ökad trivsel –eller åtminstone minskad vantrivsel –skapas.  
 
Svanes syfte med sin definition av det lilla grannskapet är i första hand att definiera 
en enhet där förutsättningarna för miljöarbete är goda. Detta lilla grannskap med 
några tiotal till några hundra hushåll kan vara betydligt större än Olssons 
grannskap. Svane har valt en befintlig enhet, förvaltningsenheten. Det är den enhet 
som ett kommunalt bostadsföretag delar in sitt bestånd i eller som utgör en 
bostadsrättsförening. Huvudsyftet med Svanes lilla grannskap är att identifiera en 
enhet där det enligt Svane ofta finns goda förutsättningar för miljöarbete, vilket 
innebär att det är en operationell definition, dvs. det lilla grannskapet definieras för 
ett visst syfte. En viktig aspekt av det lilla grannskapet är därmed dess negativa 
miljöpåverkan. Svane liknar det lilla grannskapet vid en "pump" som drivs av 
boende och förvaltare. Till det lilla grannskapet flödar ständigt energi, vatten och 
varor som sedan lämnar det lilla grannskapet i form av värmeförluster, 
avloppsvatten och avfall. Dessa flöden har en negativ miljöpåverkan som enligt 
Svane kan minskas med tekniska miljöåtgärder i hus och installationer, ändrade 
förvaltningsrutiner samt ändrade boendevanor. Enligt Svane finns det flera motiv 
för att bedriva miljöarbete i det lilla grannskapet: 
 

There are several motives for selecting a small neighbourhood as the unit for planning and 

realisation of an environmental practice: 

It is built within a relatively short time span and with a uniform technique. Periodic 

maintenance is planned and realised with it as the unit. Thus there are adminsitrative and 

technical motives. 

Normally it is mortgaged as unit. Often, it is also the unit for negotiating the rent as well as 

for accounting management and maintenance. There are economic motives too.  

In a unit of this size, there are better opportunities for face-to-face contact between 

neighbours than in the larger unit. In Sweden, it is common to find local associations of 

tenants, organised in management units. In Swedish housing co-operatives, the association is 
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the management unit. Finally there are social and organisational motives (Svane 1999 sid. 

45) 

 
Motiven är enligt Svane administrativa, tekniska, ekonomiska och sociala eller 
organisatoriska. Han ser miljöarbetet som en gemensam angelägenhet för boende 
och förvaltare. De boendes gemensamma intressen i bostadsområdet, gemensamma 
aktiviteter och grannkontakter skapar tillfällen för ett socialt miljöarbete som syftar 
till att öka de boendes miljömedvetande och ändra deras vanor. 
 
Det kan tänkas att miljöarbete också skulle kunna bedrivas i det lilla grannskap 
som Olsson definierar, åtminstone om det lilla grannskapet också utgör en 
administrativ enhet i form av t.ex. en bostadsrättsförening eller en mycket liten 
förvaltningsenhet. Om Olssons lilla grannskap enbart är en del av en 
förvaltningsenhet saknas dock administrativa och ekonomiska motiv för att bedriva 
miljöarbete. Eftersom denna avhandling handlar om miljöarbete används Svanes 
operationella definition av det lilla grannskapet: 
 

Det lilla grannskapet är ett efterkrigstida bostadsområde med några tiotal till några hundratal 

lägenheter som utgör en förvaltningsenhet och har en lokal boendeorganisation.  

 
Det lilla grannskapet som en pump (Svane 1998 s. 6) 
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Den första grannskapsenheten  Årsta Centrum när den var nybyggd (Arkitekturmuseet 

2003) 

 
GRANNSKAPSENHETER I BEHOV AV FÖRNYELSE 

Det gäller mycket mer, nämligen att för varje särskilt område i staden, som är lämpligt att 

bilda ett "grannskap", få till stånd ett centrum för befolkningens gemensamma intressen, ett 

fokus, där det kollektiva livet inom området naturligt sammanstrålar, en stimulerande 

brännpunkt för olika slag av aktiv sysselsättning. (Åhrén 1945/1981 sid. 37) 

 

Begreppet ”litet” grannskap antyder att det också finns ett ”stort” grannskap. Både 
Olsson och Svane har det ”stora grannskapet” i åtanke när de diskuterar det lilla 
grannskapet. Att Svane t.ex. definierar det lilla grannskapet som ett bostadsområde 
förmodligen byggt efter 1945 beror på att han anser att miljöarbetet lämpar sig bäst 
i en viss typ av bebyggelse, nämligen flerbostadsområden som utgör delar av s.k. 
grannskapsenheter. Dessa bostadsområden från 1950- 60- och 70-talen är ofta i 
behov av tekniskt underhåll, t.ex. fasadåtgärder eller stambyte. Enligt Svane 
innebär underhållsbehovet en möjlighet att successivt och i samband med att 
underhållsåtgärderna utförs, också genomföra förändringar i byggnaderna och dess 
installationer som kan minska den negativa miljöpåverkan, till exempel 
tilläggsisolering eller urinsorterande toaletter.  
 
Olsson anger inte att det lilla grannskapet ska vara byggt något särskilt år, men 
hans diskussioner handlar mycket om bostadsområden från 1960- 70-talen som han 
kallar för "problemområden". Man kan enligt honom vitalisera dessa områden 
genom att genom att till exempel göra tvättstugor och trapphus trivsammare.  
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Grannskapsenheten –från vision till massproduktion 
Vad är då en grannskapsenhet? Enligt Franzén och Sandstedt (1981/1993) som har 
studerat svenskt efterkrigstida samhällsbyggande började begreppet att användas i 
Sverige i slutet av efter andra världskriget. I och med världsutställningen i 
Stockholm år 1930 hade funktionalismen anammats av svenska arkitekter och 
planerare som börjat rita hus där praktiska planlösningar, funktionella kök och 
ljusinsläpp var det centrala. Under 1940-talet kom dock detta byggande att 
kritiseras av bland annat arkitekten och socialdemokraten Uno Åhrén för att det 
saknades visioner om det sociala livet i dessa områden. Samhällsbyggandet skulle 
enligt Åhrén motverka de odemokratiska strömningar som fanns i samhället och 
som orsakat det nyligen avslutade andra världskriget. Demokratin skulle inte längre 
vara hemlös utan byggas in i samhället genom att t.ex. mötesplatser finns i 
bostadsområdena. För att åstadkomma detta skulle det byggas s.k. neighbourhood 
units inspirerade av den amerikanske sociologen Clarence Perrys idéer från 1920-
talet.  
 
I grannskapsenheten såg Åhrén och de andra förespråkarna en möjlighet att förena 
de funktionalistiska idealen om ett funktionsseparerat och industrialiserat samhälle 
med en vision om socialt välfungerande bostadsområden. Enligt Olsson (1991) 
handlade det om att bryta ned det moderna samhället i hanterbara enheter. I varje 
enhet skulle det bo några tusen personer i flerbostadshus uppdelade på mindre 
enheter. I enheten skulle det, till skillnad från den rent funktionalistiska 
bebyggelsen, finnas gott om mötesplatser och möjlighet till s.k. "face-to-face 
relations", dvs. att de boende känner igen varandra till utseendet. Varje grannskap 
skulle ha ett centrum med lokaler för möten av olika slag, serviceinrättningar, 
affärer, skola mm. I själva grannskapsenheten skulle det enbart finnas lokala gator 
för de som bor i området. Trafiken, som enligt Franzén och Sandstedt ingick i 
visionen om grannskapsenheten, skulle ha gott om plats men på genomfartsleder 
utanför grannskapsenheterna.  
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Sen grannskapsenhet: Grindtorp i Täby byggt under 1960-talet (Nordiska museet 2003)

Visionen om grannskapenheten kom enligt Franzén och Sandstedt att få en stark 
genomslagskraft i Sverige. År 1951 stod den första grannskapsenheten, Årsta, 
färdig med ett centrum, gemensamma lokaler och flerbostadshus. Därefter byggdes 
nya grannskapsenheter fram till 1970-talet. Åtminstone om man som Franzén och 
Sandstedt definierar grannskapsenheten funktionellt:  
 

---en i ett sammanhang planerad fysisk struktur, som innefattar ett avgränsat område 

innehållande bostäder och bostadskomplement, där ett flertal av dessa är samlade i ett 

centrum (Franzén och Sandstedt 1981/1993 sid. 161).  
 

Olsson (1991) ifrågasätter dock att de sena grannskapsenheterna verkligen kan 
betraktas som grannskapsenheter då enbart 1950-talets grannskapsenheter enligt 
honom lever upp till den ursprungliga sociala visionen. Under 1960-talets 
förortsbyggande förekom enligt Olsson vissa grundläggande drag från den 
ursprungliga grannskapsvisionen, men mycket har förändrats. Borta är 
småskaligheten, husen har blivit betydligt större, ibland nästan kilometerlånga, 
stadsdelarna är större och det är längre mellan torgen och gemensamhetslokalerna. 
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I början av 1970-talet utsattes nybyggda sena grannskapsenheter såsom Rosengård 
i Malmö, Skärholmen i Stockholm etc. för en omfattande kritik av journalister, 
forskare m.fl. för att miljön där ansågs vara torftig (Franzén och Sandstedt 
1981/1993). För att förbättra dessa sena grannskapsenheter bedrevs under 1970-
talet "grannskapsarbete" av bland annat socialarbetare med syfte att förbättra 
grannsämjan och uppmuntra de boende att själva förbättra sin närmiljö. Under 
mitten av 1980-talet upphörde detta dock grund av bl.a. otillräckliga resurser 
(Andersson och Olsson 1986).  

 
 
Miljöarbete i grannskapsenheten eller i det lilla grannskapet? 
Debatten om de sena grannskapsenheterna har kommit att fortgå och olika projekt 
har genomförts för att rusta upp dessa områden både socialt och fysiskt. Flera av 
dessa projekt har haft till syfte att minska den negativa miljöpåverkan (Stenberg 
2001, Berglund 1997). 
 
Miljöarbete i grannskapsenheterna har bedrivits på olika nivåer. En del projekt har 
koncentrerats på enstaka bostadskvarter som t.ex. ”miljöombyggnaderna” av 
Inspektoren (Nilsson 1998) eller hus Ekoporten t.ex. (Botta 2000, Svane & 
Wijkmark 2002). Andra projekt har bedrivits i ett bostadsföretags regi i ett större 
område, ett sådant exempel är ett miljöprojekt i bostadsområdet Rannebergen 
Göteborg (Bostadsbolaget i Göteborg 2002). Miljöprojekt kan också bedrivas i 
stadsdelen, Agenda 21-arbete bedrivs ofta på den nivån. Ett sådant exempel är 

 
 

STADSDEL

GRANNSKAPSENHET

DET LILLA
GRANNSKAPET

Agenda
21-arbete

Upprustning av
bostadsområden

Miljöombyggnader,
miljöarbete i det lilla
grannskapet

 
Miljöarbete på olika nivåer 
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projektet "Hållbart Farsta" i stadsdelen Farsta som tillhör Stockholms stad 
(Stockholms stad 2003).  
 
Det finns både fördelar och nackdela r med att bedriva miljöprojekt på nivån av 
stadsdelen eller grannskapsenheten. En fördel kan vara att många miljöpåverkande 
verksamheter pågår på den nivån, allt ifrån skola och affärsverksamhet till lokal 
trafik. En nackdel, enligt Svane (1999), är att det ofta finns för många aktörer inom 
grannskapsenheten för att den ska kunna fungera som en verklig ”öppning”.  
Miljöinformation som riktar sig till alla som bor eller verkar i grannskapsenheten 
riskerar att bli för allmän och diffus. I det lilla grannskapet är aktörerna färre och 
mer beroende av varandra. Därmed har det lilla grannskapet enligt Svane bättre 
förutsättningar för att fungera som en ”öppning” även om vissa miljöpåverkande 
aktiviteter, t.ex. affärsverksamhet eller trafik i mindre utsträckning kan påverkas av 
de aktörer som verkar inom det lilla grannskapet. Enligt Svane kan det t.o.m. finnas 
förutsättningar för att miljöarbetet bidrar till det sociala innehåll som enligt 
kritikerna saknas i grannskapsenheterna.  
 

As we have seen, most "large" neighbourhoods were never distinct social units. Can the small 

neighbourhood become one, as a result of an emerging environmental practice? (Svane 1999, 

sid 48) 

 
 
 
VARFÖR MINSKA DET LILLA GRANNSKAPETS NEGATIVA 
MILJÖPÅVERKAN? 

Sedan konferensen om miljö- 
och utveckling i Rio de Janeiro 
år 1992 är det konsensus bland 
de flesta av världens länder att 
samhället bör sträva efter en 
hållbar utveckling. Det innebär 
bland annat att fördelningen av 
världens naturresurser måste 
fördelas rättvisare och att den 
negativa miljöpåverkan från de 
flesta av världens nationer, i 
synnerhet västvärldens, måste minskas eftersom den orsakar skador på natur, djur 
och människor. Det råder en stor enighet bland forskare om att det krävs 
omfattande omställningar av flera samhällssektorer för att uppnå detta.  
 
En stor del av samhällets negativa miljöpåverkan, ca. 40 procent (beror dock på 
vad som räknas in) kommer från byggande och bruk av byggnader (Roodman och 
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Lenssen 1995) och en stor del av miljöpåverkan sker under själva bruksfasen. En 
studie av flerbostadshus (Adalberth 2000) visar t.ex. att ungefär 90 procent av 
energianvändningen används efter det att husen har byggts, varför det är minst lika 
viktigt att miljöanpassa bruksfasen som själva byggandet.  
 
Det räcker med andra ord inte att bygga nya hus som är miljöanpassade. Även om 
flera byggprojekt på senare år har handlat om att bygga miljöanpassat, t.ex. 
stadsdelarna Västra Hamnen i Malmö (Ekostaden i Malmö 2002) och Hammarby 
Sjöstad (Hammarby Sjöstad 2002), är det inte på långa vägar tillräckligt för att 
minska bebyggelsens negativa miljöpåverkan totalt sett. De flesta hus redan finns 
och kommer att stå kvar åtskilliga år till. Även med en omfattande nyproduktion 
förnyas bebyggelsen mycket långsamt, högst med någon enstaka procent per år i 
länder som Sverige. En stor av den befintliga bebyggelsen tillkom också under 
grannskapsplaneringens tid, ungefär 2/3 av alla lägenheter i flerbostadshus och 
drygt 1/3 av samtliga lägenheter (småhus, flerbostadshus, radhus mm) byggdes 
mellan 1941 och 1980 (Statistiska Centralbyrån 2000).  
 
 
De svenska miljömålen 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö 

skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö 

samt medverka till en god regional och 

global miljö. Natur- och kulturvärden skall 

tas till vara och utvecklas. Byggnader och 

anläggningar skall lokaliseras och utformas 

på ett miljöanpassat sätt och så att en 

långsiktigt god hushållning med mark, vatten 

och andra resurser främjas. Inriktningen är 

att miljökvalitetsmålet skall nås inom en 

generation (Mål 11 God bebyggd miljö 

Sveriges Miljömål 2002b). 

 
År 1999 beslutade Sveriges riksdag om 
15 svenska miljökvalitetsmål som alla 
beskriver ett önskvärt tillstånd, t.ex. 
myllrande våtmarker, begränsad 
klimatpåverkan eller levande skogar 
(Sveriges Miljömål 2002c). Målen är 
samhällsmål och är därmed en 
utgångspunkt för det nationella miljöarbetet. Det är meningen att de miljökvaliteter 
som beskrivs i målen ska uppnås inom en generation (Sveriges Miljömål 2002a). 
Flera av dessa mål har kopplingar till den negativa miljöpåverkan från det lilla 
grannskapet. Målet om begränsad klimatpåverkan handlar t.ex. om minskad 

 

 
De 15 miljökvalitetsmålen 
1. Begränsad klimatpåverkan 

2. Frisk luft 

3. Bara naturlig försurning 
4. Skyddande ozonskikt 

5. Ingen övergödning 

6. Levande sjöar och vattendrag 
7. Hav i balans, levande kust och  

skärgård 

8. Myllrande våtmarker 
9. Storslagen fjällmiljö 

10. Giftfri miljö 

11. Säker strålmiljö 
12. Grundvatten av god kvalitet 

13. Levande skogar 

14. Ett rikt odlingslandskap 
15. God bebyggd miljö 

 

(Sveriges Miljömål 2002a) 
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användning av icke förnybar energi och har med bland annat uppvärmning av 
bostäder att göra. Målet om giftfri miljö handlar om att minska utsläpp av 
kemikalier, bl.a. sådant som tillförs byggnader i samband med underhåll.  
 
Det av miljökvalitetsmålen som direkt rör bebyggelsen är målet om God bebyggd 
miljö (Sveriges Miljömål 2002b). I målet ingår några delmål som handlar om att 
minska bebyggelsens negativa miljöpåverkan: 
 

-Andelen avfall som går till deponi ska minskas kraftigt 
-Energi- och vattenanvändningen ska vara effektiv 
-En större del av energin som används ska komma från förnybara källor 
-Uttaget av naturgrus ska minskas.  
-Bebyggelsen ska framöver utformas så att biltrafiken minskas.  

 
Därutöver finns det också delmål som handlar om den byggda miljön i sig, dvs. om 
att kulturhistoriska och estetiska värden ska tas tillvara, grönområden värnas och 
bullerstörningar minskas. Det finns också delmål som handlar om förbättrad 
inomhusmiljö. 
 
 
Andra miljömål 
Utöver de svenska miljömålen har flera olika organisationer satt upp mål som 
handlar om att minska bebyggelsens negativa miljöpåverkan. Byggsektorns 
kretsloppsråd har t.ex. identifierat att den väsentliga miljöpåverkan från hus är 
följande och arbetar med att formulera miljömål utifrån dessa utgångspunkter: 
 

Betydande miljöaspekter för hus är 

-Energianvändningen för driften av våra hus 
-Miljöpåverkan från materialanvändningen, inklusive avfallshanteringen, 

under produktion och förvaltning 

-Användningen av farliga ämnen under produktion och drift. De kan ha en 
stor påverkan på ekosystem och människors hälsa. 

-Utformning, byggande samt drift och underhåll av byggdelar och system 

som påverkar luftkvaliteten och bullernivån i bostäder och lokaler 

(Kretsloppsrådet 2003) 
 
 
Miljöaspekter som diskuteras i denna avhandling 
I denna avhandling diskuteras i första hand de miljömål som handlar om att minska 
den externa negativa miljöpåverkan, dvs. den miljöpåverkan från bebyggelsen som 
sker utanför det lilla grannskapet. Den negativa miljöpåverkan studeras utifrån 
flödesperspektivet. Svane (1998, sid. 6) använder sig som nämnt av en pump för att 
beskriva hur flöden av energi, vatten och materia förs in till det lilla grannskapet av 
boende och förvaltare: 
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Det goda boendet kräver energi för uppvärmning och varmvatten, stora mängder vatten som 

livsmedel och transportör av avfall, elektricitet till belysning och kylning osv. De boende bär 
in kassar med mat och andra varor. Förvaltningen städar, packar om kranar, målar om osv. 

Boendet och förvaltningen "pumpar" in flöden av nyttig energi, material och varor i huset. 

Motsvarande mängder lämnar förr eller senare huset som onyttigt avfall. 
 

De miljöpåverkande flöden som valts att studeras är: 
 
Energiflödet: Energiflödet delas in i värme, varmvatten och elektricitet. 
Elektriciteten kan i sin tur delas in i fastighetsel (det som används för tvättstuga, 
trappbelysning mm) och hushållsel (den el som används av hushållen för vitvaror 
mm). Går det att få reda på hur stor energianvändningen (värme och varmvatten) är 
per år totalt, per år och kvadratmeter och per och hushåll? Går det att få reda på hur 
mycket fastighetsel respektive hushållsel som används? Hur påverkar 
energianvändningen miljön? Är energianvändningen för uppvärmning större 
respektive mindre än i hus byggda under motsvarande tidsperiod? Vad skulle 
kunna göras för att minska energianvändningen samt öka andelen förnybar energi?  
 
Materialflödet: Vem ansvarar för införsel av olika typer av material/produkter? 
Går det att få några uppgifter om mängder och typer av produkter? Hur kan 
införseln av material minskas? Hur kan mer miljöanpassade material väljas? 
 
Vattenflödet: Hur mycket vatten används per år; totalt och per person och per 
hushåll? Hur påverkar detta miljön? Vad kan göras för att minska 
vattenanvändningen? 
 
Avfallsflödet: Hur mycket avfall produceras varje år: totalt och per person samt per 
hushåll? Hur kan andelen sorterat avfall ökas? 
 
Avloppsflödet: Finns det några uppgifter om avloppsvattnets sammansättning? Hur 
kan andelen miljöskadliga ämnen i avloppsvattnet minskas? 
 
Utöver dessa flöden studeras också trafiken till och från det lilla grannskapet 
eftersom det antas att den negativa miljöpåverkan från trafiken kan minskas genom 
åtgärder i det lilla grannskapet. 
 
Mål för den byggda miljön i sig, t.ex. sådant som handlar om kulturhistoriska 
värden, inomhusmiljö eller bullerstörningar är enbart av sekundärt intresse i denna 
avhandling. Dessa diskuteras endast om de hamnar i konflikt med de mål som 
handlar om miljöpåverkan eller om miljömålen ger synergieffekter som gynnar 
målen för den byggda miljön.  
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VARFÖR ÖKA ROBUSTHETEN?  

Samhällets sårbarhet har diskuteras, främst i relation till krigshot men också i 
relation till andra typer av händelser som orsakar störningar i samhällets normala 
sätt att fungera. Vad händer t.ex. om det blir fel i de storskaliga försörjningssystem 
som finns idag så att t.ex. elförsörjning eller vattenförsörjning slås ut? Begreppet 
robusthet definieras i Nationalencyklopedin (1995) som något "som tål 
påfrestningar väl" vilket ger den allmänna betydelsen av ordet. Begreppet robusthet 
har diskuterats av bl.a. Weisglass et al (1997) som ser robusthet som någonting 
återgår från till normal funktion efter en störning och av Expertgruppen för 
säkerhet i förvaltning, ny- och ombyggnad.  
 

I denna avhandling används huvudsakligen ett antal skrifter från den nämnda 
Expertgruppen för säkerhet i förvaltning, ny- och ombyggnad som utgångspunkt 
för diskussionerna kring robusthet. Expertgruppen bildades i början av 1993 av 
Överstyrelsen för Civil Beredskap2, Boverket och Byggforskningsrådet3 eftersom 
det ansågs finnas ett behov av att öka robustheten i bebyggelsen. I det fleråriga 
projektet ”Den oslagbara 
staden” (1993-1999) har det 
genomförts flera seminarier 
kring hur robustheten i den 
byggda miljön ska kunna ökas. 
Under dessa seminarier har 
framförallt de ”sena 
grannskapsenheterna” 
diskuteras eftersom de anses 
vara både tekniskt och socialt 
sårbara. Expertgruppen har 
också givit ut en serie rapporter 
där begreppen robusthet och 
sårbarhet diskuteras 
(Expertgruppen för säkerhet i 
förvaltning, ny- och ombyggnad 
1994, 1995, 1997, 2000a och 
2000b). 
 
 
Kortsiktig, långsiktig, social, teknisk och ekologisk robusthet 
Expertgruppen för säkerhet i förvaltning, ny- och ombyggnad (2000b) låter 
begreppet robusthet innefatta det mesta, från demokratisk delaktighet i beslut till 

                                                 
2 Numera Krisberedskapsmyndigheten 
3 Ingår numera i FORMAS (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande) 

 
Tre olika dimensioner av robusthet (Expertgruppen 

för säkerhet i förvaltning, ny- och ombyggnad 2000b, 

s. 13) 
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lokala system för teknisk försörjning, genom att dela in det i tre dimensioner: 
teknisk, social och ekologisk robusthet. Teknisk robusthet innebär enligt 
Expertgruppen t.ex. att det finns lokala tekniska försörjningssystem som 
kompletterar de stora systemen om störningar skulle uppstå. Social robusthet 
handlar enligt dem om relationer mellan människor och ekologisk robusthet 
handlar om omsorg om miljön, dvs. det som har diskuteras i förra avsnittet.  
 
Utöver de tre dimensionerna delar Expertgruppen också in robusthet i följande 
kategorier, där robusthet på kort sikt innebär riskhänsyn för olyckor och på lång 
sikt likställs med hållbar utveckling (Expertgruppen för säkerhet i förvaltning, ny- 
och ombyggnad 2000b):  
 
Individuell säkerhet: Händelser som inträffar plötsligt och drabbar enskilda 
människor eller begränsade grupper, t.ex. trafikolyckor, brand och brottslighet 
 
Livsnödvändig försörjning: Händelser som drabbar ett bostadsområde eller en 
stadsdel, t.ex. att avbrott sker i viktiga försörjningssystem som gör att det blir 
strömavbrott eller dylikt.  
 
Viktiga samhällsfunktioner: Avbrott i kommunikationerna t.ex. trafiken, telefon 
eller TV, eller i avfallshanteringen eller avloppssystemet.  
 

Robusthet på kort och lång sikt (Expertgruppen för säkerhet i förvaltning, ny och ombyggnad 2000b, s. 

15) 
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Långsiktiga risker: Händelser med ett smygande förlopp som kan få allvarliga 
konsekvenser, t.ex. social segregation och miljöförstöring  
 
Arkitekten Lars Berglund (1997) använder sig av ovanstående begrepp när han ska 
bedöma sårbarheten och föreslå åtgärder för att öka robustheten i Lindeborg, en 
grannskapsenhet i Malmö från 1960-talet. Robusthetsanalysen av Lindeborg är ett 
delprojekt i det ovan nämnda projektet "Den oslagbara staden". 
 
 
Robusthet i det lilla grannskapet 
I det här forskningsprojektet är det meningen att i fallstudierna försöka föra ned  
begreppet robusthet på nivån av det lilla grannskapet och identifiera åtgärder för att öka 
robustheten i de studerade fallen. Enligt Svane (1998) kan vissa miljöåtgärder i det lilla 
grannskapet inte bara bidra till att öka den ekologiska robustheten utan också till att öka den 
tekniska och den sociala robustheten. Har bostadsområdet välfungerande 
källsortering och kompostering är ett avbrott i sophämtningen inte lika allvarligt; 
om fjärrvärmen inte fungerar kan solfångare kan ge viss värme lokalt; matförvaring 
i jordkällare och lokal odling kan bidra till livsmedelsförsörjningen när något 
inträffar etc. Enligt Svane kan också god social robusthet i form av god grannsämja 
leda till att de boende hjälps åt om det t.ex. blir avbrott i vattenförsörjningen. Som 
nämnts tidigare hävdar Svane också att miljöarbetet i sig kan leda till ökad social 
robusthet då grannar får anledning till att mötas och hjälpas åt.  
 
Som utgångspunkt för fallstudien används robusthetsanalysen för Lindeborg efter 
att den anpassats till det lilla grannskapet: 
 
Individuell säkerhet: Vilka risker utsätts de boende i Idö-Våldö och Järven för? 
Finns det trafikerade vägar i närheten? Finns brandvarnare? Är brottsligheten stor? 
I robusthetsanalysen för Lindeborg föreslås t.ex. att fler utbildas i första-hjälpen. 
Skulle det kunna göras i det lilla grannskapet? Vem skulle ansvara för det? Där 
föreslås också att trafiksituationen ska ses över och brister åtgärdas. Vad kan göras 
för att öka trafiksäkerheten i de studerade fallen? För att minska brandrisken 
föreslås att regelbundna inspektioner av källare och vindar utförs samt att 
brandvarnare monteras i lägenheter och gemensamma utrymmen. Är det redan så i 
de studerade fallen eller är det något som bör utföras? För att minska brottsligheten 
föreslås att den positiva sociala kontrollen bör främjas. Hur kan det göras i det lilla 
grannskapet?  
 
Livsnödvändig försörjning: Har någon form av avbrott inträffat inom de närmaste 
åren? Vad kan göras för att mildra konsekvenserna vid strömavbrott eller dylikt? I 
vilken mån kan föreslagna miljöåtgärder bidra till att mildra konsekvenserna vid 
avbrott i den livsnödvändiga försörjningen? Finns det förutsättningar för att odla i 
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området och i vilken utsträckning skulle det kunna bidra till matförsörjningen? Hur 
ser förutsättningarna för att ordna matkällare och jordkällare ut?  
 
Viktiga samhällsfunktioner: Vad kan göras i de studerade grannskapen för att 
mildra konsekvenserna vid avbrott i kommunikationssystem, avfallshantering mm. 
I vilken mån kan föreslagna miljöåtgärder mildra konsekvenserna?  
 
Långsiktiga risker: Hur ser den sociala situationen i de studerade små 
grannskapen? Behöver den sociala robustheten ökas och i sådant fall hur? Hur kan 
ev. segregation i områdena minskas? 
 
 
 
BOSTADSFÖRVALTNING OCH MILJÖARBETE 

Förvaltningsskedet dominerar cykeln4 tidsmässigt och är därmed avgörande för bostädernas 

sociala, samhälls- och privatekonomiska betydelse. De ekonomiska insatser som görs i 

förvaltningsskedet är mångdubbelt större än byggnadens anskaffningsvärde. Detta innebär 

också att kostnader och kvaliteter i stor utsträckning är påverkbara under förvaltningsskedet, 

även om det ”inbyggda” underhållsmönstret inte alltid kan påverkas annat än genom 

regelrätta ombyggnader. (Bostadsstyrelsen -Statens Planverk, 1986, sid. 17) 

 
Centralt för denna avhandling är som nämnts förvaltningen av det lilla grannskapet. 
Vad innebär då detta begrepp och vad kan göras för att minska den negativa 
miljöpåverkan och öka robustheten i samband med denna aktivitet? 
 
 
Begreppet bostadsförvaltning 
Att sköta en större fastighet är idag oftast också så pass komplicerat att det krävs 
professionell kompetens i form av en fastighetsförvaltare. När det gäller 
hyresfastigheter utförs förvaltning av ägaren, som hyr ut rätten att bruka fastigheten 
till andra, dvs. hyresgästerna. I en bostadsrättsförening är det de som brukar 
fastigheten som äger den, men de hyr in eller anställer personal för att utföra själva 
förvaltningen.  
 
Fastighetsförvaltning betyder enligt Svensk Byggtjänst (2000) ”Process där 
arbete, kapital och kunnande omvandlas till fungerande utrymmen för 
verksamheter”.  Vad det innebär varierar dock beroende vad det är för sorts 
fastighet och vilka som brukar den. Eftersom denna avhandling handlar om 
fastigheter med bostadshus diskuteras enbart begreppet bostadsförvaltning och inte 
förvaltning av fastigheter med industrilokaler, kontorslokaler mm. Vad som ingår i 

                                                 
4 Bostadsbyggnadens livscykel 
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förvaltningen av bostäder beror i sin tur 
på vad det är för typ av bostadshus, 
förvaltarens ambitioner, typ av brukare 
etc.  
 
Ansvarsfördelningen mellan boende och 
förvaltare skiljer sig också åt beroende 
på upplåtelseformen. I bostadsområden 
som förvaltas av allmännyttiga 
bostadsföretag har förvaltaren oftast ett 
större ansvar än t.ex. i en 
bostadsrättsförening där de boende ofta 
själva ansvarar för till exempel 
underhåll av den egna lägenheten. De 
flesta bostadsförvaltare har dock ansvar 
för att utöver att tillhandahålla bostäder 
(själva utrymmet) också tillhandahålla 
vatten, värme, avfallshantering och yttre 
underhåll av byggnader samt skötsel av 
utemiljön (Bostadsstyrelsen -Statens 
Planverk 1986). 
 
Vissa förvaltare tillhandahåller även annat, t.ex. tillgång till gemensamhetslokaler 
eller bredband. Det finns också bostadsförvaltare, t.ex. Malmö Kommunala 
Bostadsbolag och Bostads AB Poseidon i Göteborg, som erbjuder de hyresgäster 
som så önskar s.k. självförvaltning. Det innebär att de boende själva utför en del 
förvaltningstjänster, t.ex. inre lägenhetsunderhåll och därmed får lägre hyra. Syftet 
är öka de boendes inflytande och därmed öka engagemang i bostadsområdet 
(Hyresgästernas Riksförbund och SABO 1998).  
 
 
Miljöarbete i bostadsförvaltning 
Under de senaste åren har begreppet miljöarbete5 använts inom 
bostadsförvaltningen. Främst har det handlat om att minska den negativa 
miljöpåverkan från den egna verksamheten genom ändrade förvaltningsrutiner, 
t.ex. övergång till miljöanpassade städkemikalier och ändringar i byggnader, t.ex. 
införande av tekniska energisparåtgärder (Björkholm & Svane 1998). Miljöarbetet 
har också handlat om att minska den negativa miljöpåverkan genom att försöka 
påverka de boendes vanor, genom att t.ex. erbjuda de boende möjligheten att lämna 
sorterat avfall i bostadsområdet eller genom att informera de boende om hur de 
t.ex. kan spara energi (Svane 1998). I vissa fall, t.ex. i det kommunala 

                                                 
5 Björkholm och Svane (1998) definierar miljöarbete såsom frivilligt, dvs. utöver lagar och 
förordningar.  

Förvaltarna av flerbostadshus kan 

delas in följande huvudkategorier: 

Allmännyttiga bostadsföretag 

Ägs av kommunerna. Företagen 

producerar och förvaltar hyresrätter 
utan vinstsyfte (SABO 2003).  

 

Privata förvaltare 
Privatpersoner eller företag som 

förvaltar hyresrätter med vinstsyfte 

(Fastighetsägarna 2003). 
 

Bostadsrättsorganisationer 

Organisationer som tillhandahåller 
bostadsrättsföreningar (boende som 

äger ett flerbostadshus kooperativt) 

förvaltningstjänster (SBC 2003). 
 

Statliga förvaltare 

Statliga myndigheter som äger och 
förvaltar hyresrätter (Statistiska 

Centralbyrån 2000) 
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bostadsföretagens Stockholmshems och Kalmarhems miljöarbete har syftet också 
varit att öka den sociala robustheten genom att införa odlingslotter, grillplatser mm. 
(Nilsson 1998). Ibland kan den typen av åtgärder också leda till ökad 
miljömedvetenhet och ändrade vanor bland de boende. I kvarteret Palsternackan i 
Stockholm har de boende haft t.ex. möjlighet att odla i bostadsområdet och 
använda jord från områdets komposter, något som har ökat intresset bland dem 
som odlar för att kompostera (ibid).  
 
Några förvaltare använder sig av verktyg för att styra och organisera miljöarbetet. 
Exempel på sådana verktyg är miljöledningssystemen ISO och EMAS. I ett 
miljöledningssystem väljer förvaltaren själv vilka miljömål som ska uppnås, men 
systemet reglerar tillvägagångssättet och uppföljningen av målen. Det är meningen 
att den som använder sig av systemen ständigt ska ”höja ribban” för miljöarbetet, 
dvs. att de ska ske en ständig förbättring och att miljömålen för verksamheten 
successivt ska höjas (SABO 2001). 
 
Hur miljöarbetet ser ut och vad som ingår i det beror på flera olika faktorer: t.ex. 
ansvarsfördelningen mellan boende och förvaltare, vilka ambitioner förvaltaren 
har, hur relationen mellan boende och förvaltare ser ut. Undersökningar (Svane 
1998, Malmqvist 2002, Brunklaus 2002) visar att miljöarbetet skiljer sig åt 
beroende på t.ex. om det är ett privat fastighetsföretag eller ett allmännyttigt 
bostadsföretag som bedriver det. Undersökningarna visade också att det har stor 
betydelse för miljöarbetet om det finns engagerad förvaltningspersonal och en 
miljösamordnare.  
 
 
Miljöåtgärder i samband med drift och brukande 
Med drift menas: ”åtgärder med ett förväntat intervall mindre än ett år vilka syftar 
till att upprätthålla funktionen hos ett förvaltningsobjekt” (Svensk Byggtjänst 2000 
s. 10). Drift handlar alltså om det som ständigt sker för att bostäderna ska vara 
beboeliga. Värme måste tillföras, sophämtning och städning utföras m.m. 
 
En stor del av ett bostadshus negativa miljöpåverkan sker i samband med brukande 
och drift eftersom detta sker ständigt under byggnadens livscykel. Driften kan 
effektiviseras genom ändrade förvaltningsrutiner, t.ex. övergång till 
miljöanpassade städkemikalier eller ändringar i byggnaderna, installationer mm, 
t.ex. injustering av värmesystemet. En stor del av resursanvändningen vid drift 
styrs dock av brukandet, dvs. de boendes vanor, eftersom de väljer 
inomhustemperatur, köper det som ska bli avfall, källsorterar/inte källsorterar samt 
bestämmer hur länge och ofta de ska duscha. Förvaltaren kan försöka påverka detta 
genom information och ekonomiska morötter eller piskor. Information kan ske via 
olika kanaler, t.ex. lappar i brevlådan eller informationsmöten (Björkholm & Svane 
1998). Ett exempel på en ekonomisk morot eller piska är individuell mätning av 
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värme och varmvatten samt debitering av kostnaden för detta (Energimyndigheten 
1999).  
 
 
Miljöåtgärder i samband med underhåll 
Med underhåll menas:”åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos ett 
förvaltningsobjekt” (Svensk Byggtjänst 2000 s. 16). Det kan handla om allt från 
enklare reparationer till mer omfattande åtgärder såsom fasadrenovering. 
Skillnaden mellan enklare underhåll och drift är något diffus. Reparation av en 
läckande kran är ett exempel på ett sådant gränsfall. Man brukar dock skilja på 
planerat och akut underhåll. Planerat underhåll är ofta periodiskt underhåll, dvs. 
sådant som genomförs med vissa intervall, t.ex. ommålning eller fasadrenovering.  
 
Underhållsåtgärderna i sig har inte lika stor negativ miljöpåverkan som driften 
eftersom det inte sker kontinuerligt, men under en byggnads livscykel är den 
negativa miljöpåverkan ändå inte oväsentlig. Underhållet kan dessutom påverka 
driften, energianvändningen påverkas till exempel av huruvida husen tätas och 
tilläggsisoleras eller inte. Både Fall (1999) och Svane (1998) har studerat hur 
underhållsåtgärderna kan miljöanpassas genom att miljömärkta material väljs mm. 
De har också studerat hur miljöpåverkan i samband med drift kan minskas genom 
att t.ex. solfångare införs i samband med takunderhåll. I samband med underhåll 
kan också åtgärder som syftar till att påverka de boendes vanor införas, till exempel 
kan källsortering införas i samband med att soprummen byggs om. Det är också 
möjligt att i samband med underhåll införa åtgärder som syftar till att öka 
robustheten, vid inre lägenhetsunderhåll kan till exempel brandvarnare monteras. 
Enligt Svane (1998) finns det också synergivinster med att införa miljöåtgärder i 
samband med planerat underhåll: endast merkostnaden för miljöåtgärden 
tillkommer och miljöåtgärden kan bli billigare än om den skulle införas separat.  
 
 
Underhållsplanering 
För att skapa en överblick över det periodiska underhållet kan förvaltaren göra en 
underhållsplan som är en förteckning över vilka underhållsåtgärder som ska 
genomföras och när i tiden de bör genomföras samt uppskattad kostnad för 
åtgärderna. Om t.ex. en vägg målades ett visst år bör den målas om ungefär x år 
senare. För att kunna göra en underhållsplan genomförs först en inventering, där 
alla delar av byggnaderna och dess tillbehör gås igenom. När har t.ex. fasaderna 
putsats senast, eller tvättmaskinerna bytts? De olika underhållsåtgärderna bör 
genomföras inom ett visst tidsintervall, t.ex. ska tapeter eller vissa golvmattor bytas 
efter 10-12 år (Bostadsstyrelsen -Statens Planverk 1986). Eftersom periodiskt 
underhåll ofta har ett tidsintervall på 10-20 år brukar underhållsplanen handla om 
de kommande 10-20 åren. Utifrån besiktningen görs en underhållsplan med förslag 
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på när olika åtgärder ska göras. Idag finns det flera olika typer av datoriserade 
verktyg för att göra underhållsplaner (Boverket et al 1990).  
 

Enligt Svane (1998) och Fall (1999) kan underhållsplanen vara mer än ett verktyg 
för att organisera genomförandet av periodiskt underhåll. Underhållsplanen kan 
också tjäna som underlag för miljöarbetet i det lilla grannskapet/kvarteret och 
kompletteras med en förnyelseplan (Fall 1999) med samma tidsspann som 
underhållsplanen. Där kan åtgärder för att minska den negativa miljöpåverkan och 
samordnas med underhåll redovisas. På det sättet kan miljöarbetet bli mer 
långsiktigt än vid exempelvis en miljöombyggnad. Åtgärder såsom införande av 
solfångare kan planeras i god tid och pengar kan avsättas för investeringen. En 
underhållsplan innebär också en ständig förbättring, liksom miljöarbetet inom ett 
miljöledningssystem. 
 
 
Miljöombyggnader 
En ombyggnad räknas som mer omfattande än en underhållsåtgärd även om 
gränsen ibland är något flytande. Med ombyggnad menas "åtgärder som medför 
genomgripande yttre och inre ändringar av ett befintligt system (byggnad eller 
anläggning) (Bostadsstyrelsen och Statens planverk, 1986, sid. 14) och det brukar 
omfatta hela huset emedan underhåll endast rör en eller några komponenter av 
huset. Ombyggnader kan dock omfatta enstaka delar av huset om dessa är 
genomgripande och innebär en standardhöjning. Vid en ombyggnad måste ibland 
de som bor i området evakueras.  
 
I samband med en ombyggnad kan många tekniska miljöåtgärder genomföras. I 
samband med den information som ändå är nödvändig kan förvaltaren också 
informera de boende om hur de ska minska sin negativa miljöpåverkan. Några s.k. 
"miljöombyggnader" av enstaka hus och kvarter har genomförts i Sverige, de flesta 
under 1990-talets mitt. Exempel på sådana projekt är miljonprogramshuset i 
Norrköping som döptes till Ekoporten (Botta 2000 Svane & Wijkmark 2002) och 
1950-talskvarteret 
Inspektoren i Kalmar 
(Nilsson 1998). Syftet har 
både varit att minska 
husens/kvarterens negativa 
miljöpåverkan och att öka 
områdenas attraktivitet. 
Flera av projekten 
finansierades delvis av 
statliga Lokala 
investeringsprogrammen 
(LIP) vars syfte var att "öka 

 
Kvarteret Inspektoren i Kalmar 
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takten i omställningen av Sverige till ett ekologiskt samhälle" (Statens institut för 
ekologisk hållbarhet 2002).  
 
 
Uppföljning av miljöarbetet 
För att få veta huruvida miljöarbetet ger effekt krävs det att miljöpåverkan kan 
bedömas eller att miljöpåverkande flöden kan mätas före och efter att t.ex. en 
miljöåtgärd införs. Det enklaste sättet att följa upp miljöarbetet är att mäta de 
miljöpåverkande flödena, t.ex. energianvändning, före och efter att en åtgärd har 
utförts, t.ex. tilläggsisolering eller energisparinformation till de boende. Detta görs 
ofta i form av s k nyckeltal, exempel på nyckeltal är energianvändning per kvm, 
energianvändning per hushåll, mängd avfall per hushåll etc. (Boverket 2001)  
 
Uppföljningen av miljöarbetet i bostadsförvaltning kan ske på olika nivåer, en 
förvaltare med ansvar för flera förvaltningsenheter kan välja mellan att studera 
effekten av miljöarbetet i hela beståndet, i enskilda kvarter/bostadsområden eller i 
en enstaka fastighet. Enligt Lundberg & Wijkmark (2002) är det förstnämnda 
vanligast. Det finns dock metoder för att skatta en fastighets miljöpåverkan, en 
sådan metod är EcoEffect-metoden där en fastighets negativa miljöpåverkan 
beräknas med LCA-metodik6, dvs. från att den bebyggs tills byggnaden på 
fastigheten rivs (Glaumann 1999). Lundberg & Wijkmark har också utvecklat en 
ansats till metod för att skatta den negativa miljöpåverkan från det enskilda 
bostadsområdet genom att samla in uppgifter om de miljöpåverkande flödena. De 
visar att det krävs en del arbete för att samla in data på den nivån och att det för 
vissa miljöpåverkande flöden, t.ex. materialanvändningen knappast är möjligt.  
 
 
Att göra miljöstrategier för två små grannskap 
I de fallstudier som beskrivs i denna avhandling utvecklas och utvärderas 
miljöstrategier för två små grannskap, två bostadsområden, med två olika typer av 
förvaltare; Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) och HSB Malmö. Det 
ena lilla grannskapet, Idö-Våldö är en förvaltningsenhet i SKB:s bestånd och det 
andra, Järven, är en bostadsrättsförening som är medlem i HSB Malmö. Vad som 
skiljer miljöstrategierna från miljöarbete i bostadsförvaltning generellt är att dessa 
görs separat för varje förvaltningsenhet. Meningen är också att miljöstrategierna 
ska omfatta ett brett spektra av åtgärder som till stor del föreslås i samband med 
planerat underhåll. Björkholm & Svane (1998) har gjort en miljöstrategi för ett 
fiktivt litet grannskap som är en utgångspunkt för de miljöstrategier som utvecklas 
i Idö-Våldö och Järven. I dessa två fallstudier görs dock miljöstrategierna utifrån 
verkliga små grannskap och metodiken vidareutvecklas. Eftersom någon 
ombyggnad inte är aktuell ingår inte miljöåtgärder i samband med ombyggnad i 
miljöstrategierna. De åtgärder som föreslås syftar till att minska den negativa 
                                                 
6 LCA är en förkortning för Livscykelanalys 
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miljöpåverkan i första hand, men också till att öka områdenas sociala och tekniska 
robusthet. Miljöstrategierna är tänkta att blicka 10-20 år framåt i tiden.  
 
 
ÄMNET BEBYGGELSEANALYS OCH DENNA STUDIE 

Ämnet bebyggelseanalys behandlar relationer mellan människa, samhälle och byggd miljö i 
avsikt att utveckla kunskap för fysisk planering och bebyggelseutformning. Ett viktigt 

perspektiv i all forskning inom ämnet är att se bebyggelseutformning som uttryck för sociala, 

kulturella och ekologiska mål. (Bebyggelseanalys 2003a) 

 

Denna avhandling görs i ämnet bebyggelseanalys, som har till syfte att studera 
relationer mellan människa, samhälle och byggd miljö, främst ur ett 
brukarperspektiv, t.ex. boende eller patienter på ett sjukhus. Ämnet som förr 
syftade till att skapa normer för hur bostäder ska utformas har sedan 1970-talet i 
högre utsträckning kommit att handla om att kritiskt granska bebyggelse och 
planering. Det är i den senare traditionen som denna studie kommer in. I denna 
avhandling är dock perspektivet inte enbart brukarens eftersom en minskning av 
den negativa miljöpåverkan handlar om annat än att förbättra situationen för 
brukaren.  
 
 
Thibergs triangel och forskning kring miljöarbete i små grannskap 
Som en symbol för ämnet bebyggelseanalys används en triangel med hörnen byggd 
miljö, människa och samhälle som har utvecklats av Sven Thiberg, professor 
emeritus i ämnets föregångare, byggnadsfunktionslära. Rolf Johansson, docent i 
samma ämne har vidareutvecklat triangeln (Johansson 1997) och i hans tolkning 
har byggd miljö kompletterats med natur. Dessa sammanfattas till plats. I centrum 
för en fallstudie i bebyggelseanalys är enligt Johansson det som är fallstudiens 
fokus och i bakgrunden finns den också betydelsefulla kontexten. 

 

 

       

BYGGD MILJÖ
NATUR

MÄNNISKA SAMHÄLLE

Fokus

Kontext
Plats

aktörer Kultur

 
 
Bebyggelseanalys klassiska triangel enligt Sven Thiberg (Bebyggelseanalys 2003) och 

bebyggelseanalys triangel som en yta (Johansson 1997, s. 13) 
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Den byggda miljön eller platsen som är i fokus i den här avhandlingen är de två 
bostadsområden där fallstudierna bedrivs. De aktörer som är i fokus är förvaltare 
och boende. I kontexten finns samhället främst i rollen av att vara uppdragsgivare 
till forskaren. Uppdraget är att minska bebyggelsens negativa miljöpåverkan och 
sårbarhet. Andra sidor av samhället, t.ex. ekonomisk maktstruktur, klasstruktur och 
sociokulturell struktur som Thiberg nämner (Byggnadsfunktionslära Arkitektur och 
Stadsbyggnad 1995) finns med i kontexten men studeras inte närmare här.  
 
De flesta studier i ämnet bebyggelseanalys handlar om att förbättra brukarnas 
situation. Denna studie skiljer sig från dessa genom att inte i första hand handla om 
att studera hur brukarnas situation kan förbättras utan handla om hur den 
negativa miljöpåverkan från de studerade grannskapen skulle kunna minskas. 
Målet är dock att detta ska ske utan att viktiga värden för brukarna ska gå 
förlorade, men det kan finnas konflikter mellan brukarintresset och miljöintresset, 
dvs. mellan sociala och ekologiska mål. Det är meningen att i studien identifiera 
konflikter mellan de miljöåtgärder som föreslås i miljöstrategin och brukarnas 
intressen samt att diskutera hur sådana hinder skulle kunna överbryggas.  
 

 

SAMMANFATTNING 

Utgångspunkten för studien som beskrivs i denna avhandling är att det antas finnas 
goda förutsättningar att bedriva miljöarbete i den enhet som det lilla grannskapet 
utgör. Att bedriva miljöarbete där är också motiverat eftersom bruk och förvaltning 
av bostadsbebyggelse står för en stor del av samhällets negativa miljöpåverkan. 
Sveriges bostadsbestånd består också dessutom till ungefär en tredjedel av små 
grannskap, dvs. bostadsområden från 1950- 60- och 70-talen, som dessutom idag 
ofta är i behov av tekniskt underhåll.  
 
I samband med att underhåll utförs finns det enligt Svane (1998), Fall (1999) och 
Berglund (1997) möjligheter att införa åtgärder för att minska den negativa 
miljöpåverkan och öka robustheten. Åtgärderna i samband med underhåll 
kombineras enligt Svane (1998) med fördel med att förvaltaren informerar eller 
samråder med de boende. Miljöarbetet kan då bli ett samtalsämne för boende och 
förvaltare.  
 
Syftet med denna avhandling är att utifrån dessa utgångspunkter utarbeta 
miljöstrategier för två små grannskap, Idö-Våldö och Järven. I miljöstrategierna 
föreslås tekniska åtgärder, ändrade förvaltningsrutiner och informationsåtgärder 
som tänks minska den negativa miljöpåverkan och öka robustheten. 
Miljöstrategierna utvärderas sedan av nyckelpersoner inom boende och förvaltning. 
I genomförandet av studien har flera olika metoder används, om dessa handlar 
nästa kapitel. 
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3. FORSKNINGSSTRATEGI, 
METODER OCH GENOMFÖRANDE 
I förra kapitlet diskuterades några teorier och begrepp som är relevanta för studien. Detta 

kapitel handlar om forskningens redskap, dvs. den metodik och de metoder som används. 

Några av de frågor som diskuteras i kapitlet är varför fallstudiemetodik används, fallstudiens 

fokus och gränser, urvalsmetodik, aktionsforskning, berättarstil och förväntade resultat av 

studien.  

 
FORSKNINGSSTRATEGI 

Med forskningsstrategi eller metodik menas tillvägagångssättet för hela 
forskningsprojektet. I en forskningsstrategi kan det ingå flera olika metoder för att 
samla in data och bearbeta/analysera dessa (Denscombe 2000). Vilken metodik 
eller forskningsstrategi som används i ett forskningsprojekt beror bland annat på 
vilka forskningstraditioner som finns inom ämnet, vad syftet med studien är och 
vilka resurser som finns till hands. Inom naturvetenskaplig forskning görs ofta 
experiment i ett laboratorium där de faktorer som kan tänkas påverka studien kan 
kontrolleras av forskaren. Även inom samhällsvetenskapen används experiment 
med ett fåtal kontrollerbara variabler för att belägga olika typer av samband, men 
också enkätundersökningar med frågeformulär och fallstudier. Fallstudien som 
forskningsstrategi skiljer sig från de andra strategierna genom att antalet variabler 
inte reduceras. Istället minskas antalet analysenheter, eller fall. Syftet med 
fallstudien är att i något eller några fall av en företeelse försöka förstå hela 
företeelsen i dess helhet snarare än att förklara olika typer av samband.  
 
I detta projekt studeras två existerande små grannskap och forskningsstrategin är 
fallstudiens. Eftersom det ingår i studien att intervenera genom att göra en 
miljöstrategi och låta nyckelpersoner utvärdera den, ingår också aktionsforskning i 
forskningsstrategin. 
 
 
Varför fallstudiemetodik? 
Anledningen till varför en viss forskningsstrategi väljs är främst syftet med den 
studie som ska göras. Enligt Denscombe (2000) ska en fallstudie vara en 
undersökning "på en (eller några få) undersökningsenheter i syfte att erhålla en 
djupgående redogörelse för händelser, relationer, erfarenheter eller processer som 
uppträder i denna speciella undersökningsenhet." (s. 43).Detta stämmer överens 
med syftet med denna studie som är att utveckla och utvärdera en metodik för 
miljöarbete.  
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Forskningstradition och ett projekts resurser kan också ha betydelse vid valet av 
forskningsstrategi. Inom ämnet bebyggelseanalys förekom tidigare ofta 
experimentella studier. Till exempel studerades testpersoner när de arbetade i ett 
laboratoriekök med syftet att finna lämpliga dimensioner för ett optimalt kök7. 
Denna typ av forskningsstrategier har dock kommit att ifrågasättas. Genom att 
reducera antalet variabler missade man viktiga faktorer, t.ex. att människor är olika 
och trivs med olika typer av kök. Under slutet av 1960-talet kom därför denna typ 
av experimentella studier till stor del att ersättas av fallstudier med syftet att 
studera den ofta komplexa relationen mellan människa, samhälle och byggd miljö 
(Öresjö 1990).  
 
 
Varför aktionsforskning? 
Om detta vore en konventionell fallstudie skulle den handla om att antingen studera 
och utvärdera miljöarbete som redan bedrivs eller om att enbart studera 
förutsättningarna för att bedriva miljöarbete i fallen. Den här studien går dock ett 
steg längre då forskaren, jag, utvecklar en miljöstrategi för de studerade små 
grannskapen som jag låter nyckelpersoner inom boende och förvaltning utvärdera. 
Jag intervenerar i fallstudien, vilket innebär att en slags aktionsforskning också 
ingår i forskningsstrategin.  
 
Aktionsforskning är enligt Denscombe (2000) en praktisk och småskalig 
forskningsstrategi med syfte att förändra någonting. Den är, enligt honom, en 
cyklisk process. Det börjar med en kritisk reflektion kring en professionell praktik, 
i detta fall reflektionen över hur miljöpåverkan från små grannskap skulle kunna 
minskas i samband med bostadsförvaltning. Den kritiska reflektionen leder till 
forskning (systematisk och noggrann undersökning), i detta fall datainsamling i de 
två små grannskap som studeras. Resultaten av forskningen överförs till en 
handlingsplan, i det här fallet utarbetande av miljöstrategier för de två små 
grannskapen. Handlingsplanen återförs därefter till den professionella praktiken, i 
det här fallet de förvaltningsansvariga och nyckelpersoner bland boende, i samband 
med att miljöstrategin presenteras för och utvärderas av dem.  
 
Att jag skriver "en slags aktionsforskning" i stycket ovan beror på att den 
aktionsforskning Denscombe syftar till alltid utövas av någon som är delaktig i 
fallet, t.ex. en anställd på en arbetsplats. Jag kommer ju utifrån, men deltar ändå så 
pass mycket att det jag gör är något annat än den typ av fallstudie som Robert 
Stake (1995) förordar, där forskaren är en diskret observatör. Till skillnad från den 
aktionsforskare som befinner sig i själva fallet, t.ex en anställd på ett företag eller 
en boende i ett område som studeras, så lämnar jag också fallstudien efter att ha 
låtit nyckelpersonerna utvärdera miljöstrategin. Jag befinner mig alltså någonstans 

                                                 
7 Dick-Urban Vestbro, professor i bebyggelseanalys muntligt vid kursen Teori för 
bebyggelseanalys.  
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emellan att vara deltagare och passiv observatör, något jag kommer att diskutera 
vidare senare i avhandlingen.  
 
Är det verkligen nödvändigt att intervenera i fallstudien? Wallén (1996) varnar för 
aktionsforskning eftersom han ser det som mer krävande än en vanlig fallstudie. 
Hade syftet med studien varit annat, t.ex. att utvärdera redan existerande 
miljöarbete i bostadsförvaltning eller i bostadsområden hade en konventionell 
fallstudie förmodligen varit att föredra. Tanken med det projekt som beskrivs här är 
dock att bidra till utvecklandet av en ny metod för miljöarbete som inte ännu har 
prövats. För att kunna göra det har det varit nödvändigt att intervenera.  
 
 
Viss generaliserbarhet 
Inom naturvetenskaplig och viss samhällsvetenskaplig forskning finns det krav på 
att en studie vara reproducerbar, vilket innebär att en annan person som utför 
studien på exakt samma sätt ska få samma resultat, annars gälle r inte resultaten. 
Detta krav uppfylls inte av den studie som beskrivs här.  Det är knappast möjligt 
varken för mig eller någon annan att upprepa studien och få exakt samma resultat 
eftersom varje grannskap har sina egna förutsättningar och de studerade 
grannskapen förändras över tid.  
 
Inom naturvetenskaplig och viss samhällsvetenskaplig forskning finns också ett 
krav på generaliserbarhet. Robert Yin (1994) som tillhör den positivistiska8 
traditionen inom forskningen, anser att resultatet från en fallstudie helst ska kunna 
generaliseras. Inte heller detta krav uppfyller min studie till fullo eftersom de 
studerade små grannskapen inte kan likställas med andra små grannskap i Sverige.  
 
De krav som nämndes ovan ställs främst på den kvantitativt inriktade forskningen 
där forskningsstrategier såsom experiment är vanliga. Inom den kvalitativt 
inriktade forskningen, där fallstudier är vanligt förekommande, ställs andra 
vetenskapliga krav. Kvalitativ forskning handlar om att förstå komplexa samband i 
samhället och generalisering inte är lika självklar, åtminstone inte om fallet är 
tillräckligt intressant i sig. Stake (1995) som tillhör den kvalitativa, hermeunetiska9 
traditionen ser fallet i sig som det mest intressanta. Johansson (2000) anser inte 
heller att resultaten från en fallstudie behöver vara generaliserbara. Genom att 
beskriva fallet och fallstudieprocessen kan läsaren göra sina egna generaliseringar, 
s k naturalistisk generalisering.  
 

                                                 
8 Filosofi som strävat efter att grunda tänkandet på ”fakta” dvs. kunskap som baseras på 
sinneserfarenhet. Vetenskap ses som ett faktasamlande (Molander 1993)  
9 Vetenskapsteoretisk inriktning som i motsats positivismen anser att samhällsvetenskaper 
och humanistiska vetenskaper inte kan reduceras rent faktasamlande utan att texter, 
handlingar och attityder måste tolkas (ibid) 
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Trots att resultaten av denna studie inte går att reproducera eller att på något enkelt 
sätt generalisera ifrån är ambitionen att det ska gå att göra vissa generaliseringar. 
Dels kring metodiken för att göra miljöstrategier för ett litet grannskap men 
framförallt kring vilka förutsättningar som är nödvändiga för att kunna använda sig 
av miljöstrategier. Studien är alltså inte lika generaliserbar som Yin förespråkar, 
men heller inte så specifik som en del av de fallstudier som Stake beskriver, t.ex. 
en djupstudie av italienskättade gäng i en nordamerikansk stadsdel (Street Corner 
Society). I resultatkapitlen beskrivs fallen och fallstudieprocessen så att läsaren ska 
kunna dra sina egna slutsatser. I slutsatskapitlet (kap. 6) finns också ambitionen att 
sätta fallstudierna i ett större sammanhang, men med en ständig reservation för att 
denna studie endast handlar om två fall. 
 
 

FALLSTUDIEN 

Även om kraven på generaliserbarhet och reproducerbarhet inte finns i samma 
utsträckning i den samhällsorienterade som i den naturvetenskapligt orienterade 
forskningen finns det gott om andra krav för att en studie ska betraktas som 
vetenskaplig. Allt som görs bör beskrivas och motiveras: forskningsstrategi, 
metodik, insamlande av data etc. –om än bara i egna anteckningar. Även de 
misstag som gjorts bör noteras. Frågor som bör besvaras är bland annat vad som 
ingår i fallet, vad som har valts/valts bort, varför det har valts/valts bort, varför just 
de fallet/fallen valdes, hur urvalet gjordes, vilka metoder som använts, varför de 
metoderna användes och hur tillförlitliga metoderna är.  
 

Vad är fallet i detta fall? 
Ett fall, kan enligt Stake (1995), vara allt från ett barn till ett klassrum med barn i 
så länge det finns ett fokus och ett sammanhang. Huberman och Miles (1994) 
definierar ett fall som "ett fenomen av något slag som pågår i ett avgränsat 
sammanhang". Enligt dem finns det ett fokus eller ett "hjärta" i studien som är 
omgivet av gränser, utanför dessa gränser finns kontexten. 
 
I detta forskningsprojekt är fallet dels det lilla grannskapet och dels miljöstrategin. 
De tidiga antagandena, att miljöarbetet ska vara en process och att det lilla 
grannskapet av olika anledningar är en passande enhet för denna process definierar 
fallen både fysiskt, socialt och tidsmässigt. Det lilla grannskapet är en fysisk plats 
med väldefinierade gränser (fastighetsgränserna). Det är också en grupp (de 
boende och förvaltarna som arbetar med denna enhet), och det kan också vara en 
organisation (t.ex. en bostadsrättsförening). Miljöarbetet är en framtida process 
med ett tidsspann på 10-20 år. Eftersom denna framtida process inte går att 
utvärdera inom forskningsprojektet är fokus i studien på miljöstrategin, dvs. 
förslaget på hur miljöarbetet skulle kunna se ut.  
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För att kunna utforma miljöstrategier för de små grannskap som studeras och för att 
kunna diskutera förutsättningarna för att genomföra strategierna är fokus i studien 
på följande:  
 
Miljöstrategin: Går det att få uppgifter om de miljöpåverkande flödena? Har 
miljöåtgärder redan genomförts? I så fall vilka åtgärder? Finns det en 
underhållsplan? Vilken typ av miljö- och robusthetsåtgärder kan tänkas ingå i 
miljöstrategin? Vad anser nyckelpersonerna om miljöstrategin? 
 
De boende: Vilken sorts människor bor där (unga/gamla, familjer/enboende, 
svenskar/invandrare, låginkomsttagare/höginkomsttagare)? Hur verkar attityden till 
miljöarbete vara? Hur brukar de boende träffas?  
 
Förvaltaren: Vilken typ av förvaltare är det? Hur ser förutsättningarna för 
förvaltaren att utarbeta miljöstrategier för de studerade grannskapen? Hur ser 
förutsättningarna ut för att använda miljöstrategin som verktyg i flera 
förvaltningsenheter/bostadsrättsföreningar? 
 
Relationen förvaltare/boende: Hur ser ansvarsfördelningen mellan boende och 
förvaltare ut när det gäller de miljöpåverkande flödena? När och hur möts boende 
och förvaltare? Hur ser förutsättningarna ut för att sprida miljöinformation vid 
dessa tillfällen? 
 
 
 

Environmental
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SOCIETY

_NATURE__________________
SMALL

NEIGHBOURHOOD

FOCUS

CONTEXT

 
 

Fokus och kontext i min avhandling 
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Vad är inte fallet? 
Enligt Johansson (1997) kännetecknas en fallstudie också av att det som studeras 
utgör en del i ett större sammanhang. Förutsättningarna för att bedriva miljöarbete i 
det lilla grannskapet påverkas också av annat än de boende, den fysiska miljön och 
förvaltaren. Statliga lagar och förordningar, kommunalt miljöarbete och mediers 
skildring av miljöproblemen är några exempel på vad som kan ge förutsättningarna 
för att bedriva miljöarbete i det lilla grannskapet.  
 
Var ska då fallets gränser dras? Trots att kontexten är viktig måste fallstudien ändå 
ha några gränser för att forskaren inte ska drunkna i data. I den här fallstudien finns 
det vissa gränser, men dessa gränser är "mjuka" vilket innebär att t.ex. lagar som 
har betydelse för miljöarbetet, t.ex. förbud mot sopsäckshantering i det ena fallet, 
anses ingå i fallstudien.  
 
Några prognoser av vad ett genomförande av miljöstrategierna skulle ha för 
ekonomiska konsekvenser har till exempel inte gjorts, eftersom sådana prognoser 
skulle vara svåra att göra. I miljöstrategierna för de två fallen ingår ett brett 
spektrum av åtgärder men ingen analys av de ekonomiska konsekvenserna om 
åtgärderna skulle införas, vilket beror bl.a. på t.ex. framtida avfallsskatt eller hur 
höga oljepriserna kommer att vara om 10-20 år. Det skulle sannolikt gå att göra någon 
form av schablonkalkyl, men det skulle vara tidskrävande och resultatet skulle vara osäkert.  
 
Detta innebär dock inte att ekonomins betydelse för möjligheten att genomföra 
miljöstrategierna är ointressant. I avhandlingen anges dels att vissa miljöåtgärder 
kan medföra kostnader/intäkter, men framför allt redovisas i avhandlingen 
synpunkter och diskussioner kring ekonomiska frågor som uppkommit när 
nyckelpersonerna utvärderade miljöstrategin. 
 
Några noggranna tekniska studier av huruvida olika miljöåtgärder, t.ex. montering 
av solfångare,  kan genomföras ingår inte heller i fallstudien. Det 
betyder inte att den tekniska aspekten är ointressant. Vid de tillfällen då 
nyckelpersonerna haft synpunkter rörande det tekniska genomförandet redovisas 
dessa i avhandlingen.  
 
I studien ingår inte heller att beräkna hur mycket den negativa miljöpåverkan skulle 
kunna minskas om de åtgärder som föreslås i miljöstrategin utförs. Anledningen till 
detta är att ovan nämnda tekniska studier skulle behövt vara mer omfattande för att 
sådana beräkningar skulle kunna genomföras. Föreslås t.ex. att solfångare införs 
måste man ta reda på hur stor yta som kan användas för solfångare, hur stark 
solinstrålningen är just där, vilken typ av solfångare som väljs etc. 
 
Både boende och förvaltare får sannolikt en stor del av sin miljöinformation från 
medier och detta kan tänkas påverka deras attityd till miljöarbete. Någon 
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diskursanalys av mediernas skildring av miljöfrågan relaterat till de studerade små 
grannskapen ingår inte i denna studie.  
 
Rent allmänt kan det sägas att det har varit svårt att avgränsa studien eftersom 
minskning av den negativa miljöpåverkan och ökad robusthet handlar om så många 
olika aspekter av boende och förvaltning. Troligen kommer många läsare att finna 
fler områden än de nämnda som har förbigåtts. Målet med denna studie är dock 
inte att få med alla aspekter utan snarare att vara en replik i en pågående dialog 
kring förutsättningarna för att minska bebyggelsens negativa miljöpåverkan.  
 
 
Från deduktion till induktion 
Enligt Johansson (1997) finns det tre olika sätt att söka kunskap: genom deduktion, 
induktion eller abduktion. Deduktion innebär att det finns teori kring någonting och 
att denna jämförs med verkligheten, t.ex. då en hypotes testas. Induktion innebär att 
data samlas in relativt förutsättningslöst och att teori byggs upp utifrån detta. Ett 
exempel på induktion är Grounded Theory (Glaser och Strauss 1967). Abduktion 
innebär att den som söker kunskapen upptäcker något nytt och oväntat, en ledtråd, 
och beslutar sig för att ta reda på mer om denna. Johansson (1997) jämför med 
detektiven som står vid ett brott och utifrån vissa ledtrådar får nysta sig till vem 
som begick brottet, varför det begicks etc. 
 
I denna studie har kunskapen omväxlande sökts genom deduktion, induktion och 
abduktion. Till en början var studien mest deduktiv. Ifrån utgångspunkterna om det 
lilla grannskapet, miljöarbete m.m. i kapitel 2 samlades data om fallen in. I 
samband med datainsamlingen upptäcktes nya saker som verkade intressanta, 
studien övergick till att vara abduktiv. Gränserna för fallet vidgades till att omfatta 
nya aspekter och fick därmed en mer induktiv karaktär. I mån av tid samlade jag in 
nya uppgifter kring dessa intressanta punkter som sedermera genererat idéer till 
nya forskningsprojekt som presenteras i kapitel 6.  
 
 
Valet av fallstudieobjekt 
Fallstudier kan göras på ett eller flera fall. Enligt Yin (1994) väljs enstaka fall för 
att a) det räcker för att testa en teori, b) fallet är unikt eller extremt och därför 
intressant att studera, t.ex. en mycket speciell religiös sekt c) fallet är avslöjande 
t.ex. en studie av dåliga arbetsvillkor i en industri. Syftet med att studera flera fall, 
dvs. att utföra en multipel fallstudie, är enligt Yin främst att jämföra olika fall och 
urvalskriterierna bör enligt honom väljas för att de antingen a) producerar liknande 
resultat eller för att de b) producerar kontrasterande resultat men p.g.a. 
förutsägbara orsaker. I en multipel fallstudie ställs det därmed inte lika höga krav 
på att fallet i sig är unikt och intressant. 
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Urvalskriterierna för att få liknande resultat har i den studie som beskrivs här varit 
att fallen ska någorlunda väl stämma överens med Svanes definition av ett litet 
grannskap: dvs. de ska vara bostadsområden med flerbostadshus byggda efter 1945 
med några tiotal till några hundratal hushåll, de ska utgöra en administrativ enhet, 
vara i behov av underhåll men inte ombyggnad och där ska finnas någon form av 
lokal boendeorganisation.  
 
Kriteriet för att få kontrasterande resultat har varit att fallen ska förvaltas på olika 
sätt, t.ex. ska både hyresrättsområden och bostadsrättsföreningar finnas med bland 
fallen eftersom det antas påverka utfallet. Helst ska det också finnas både privata 
bostadsförvaltare och kommunala bostadsförvaltare representerade bland fallen då 
detta också antas påverka utfallet. 
 
Ett tredje och grundläggande urvalskriterium har varit att det ska finnas intresse för 
studien bland förvaltare i första hand, men helst också bland de boende i den lokala 
organisationen. Dels för att det krävs ett engagemang bland nyckelpersoner för att 
studien ska kunna genomföras eftersom de måste hjälpa till med att samla in data, 
m.m., dels för att intresset tyder på att det kan finnas ett mer långsiktigt intresse av 
att faktiskt använda sig av miljöstrategierna, vilket skulle innebära att forskningen 
också får ett direkt praktiskt resultat. 
 
Fallen valdes före projektets start då miljöansvariga vid nationella 
förvaltningsorganisationer och sammanslutningar tillfrågades om de kände till 
regionala och lokala förvaltningsorganisationer som skulle vilja delta i studien. En 
utgångspunkt var att de förvaltningsorganisationer som skulle delta i studien redan 
hade bedrivit någon form av miljöarbete och var intresserade av att vidareutveckla 
detta. De organisationer som tillfrågades var:  
 
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO): landsomfattande 
intresseorganisation för allmännyttiga bostadsföretag. 
HSB: en nationell federation för bostadsrättsföreningar  
Riksbyggen: också en nationell organisation för bostadsrättsföreningar.  
Fastighetsägarföreningen: en intresse- och branschorganisation för privata 
fastighetsägare.  
 
De miljöansvariga vid de fyra riksorganisationerna gav förslag på sammanlagt ca. 
10 lokala och regionala förvaltare som kunde tänka sig vara intresserade av att delta i 
studien. På denna lista fanns regionala bostadsrättsorganisationer, allmännyttiga 
bostadsföretag och en kooperativ bostadsförening men ingen privat förvaltare. Det 
innebär dock inte att några slutsatser kan dras om de privata förvaltarnas intresse, 
eftersom urvalsprocessen var en interaktiv process mellan min handledare och de 
miljöansvariga vid de nationella organisationerna där personliga kontakter och 
andra omständigheter inverkade på urvalet.  
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SABO HSB Riksbyggen Fastighetsägarföreningen

Ca. 10 förvaltningsorganisationer

Stockholms 
Kooperativa 

Bostadsförening

HSB Malmö Svenska 
Bostäder

Alingsåshem

Kv. Idö-Våldö
Brf Järven

 
 

Urvalsprocessen 

 

 

Av de föreslagna förvaltarna visade sig fyra stycken vara intresserade, HSB 
Malmö10, Svenska Bostäder11, Alingsåshem12 och Stockholms Kooperativa 
bostadsförening (SKB)13. Förvaltare vid dessa organisationer kontaktades och bads 
att välja ut förvaltningsenheter/bostadsrättsföreningar som uppfyller 
urvalskriterierna för fallen. 
 
De två första fallen som studerades var förvaltningsenheten Idö-Våldö, som valdes 
av SKB, och bostadsrättsföreningen Järven, som valdes av HSB Malmö. Båda 
bostadsområdena är byggda i skiftet mellan 1950 och 60-tal och består av några 
hundra hushåll. De är också administrativa enheter och det finns lokalföreningar 
för de boende. I Idö-Våldö finns ett s.k. kvartersråd och i bostadsrättsföreningen 
Järven fungerar bostadsrättsföreningens och dess styrelse både som lokal 
organisation och som beställare av förvaltningstjänster. Både Idö-Våldö och Järven 
är i behov av underhåll framöver. De representerar också två olika typer av 
förvaltning, hyresrätten och bostadsrätten. Dessa fall blev också de enda fall som 
studerades eftersom insamling av data, utformning av miljöstrategier och 
utvärdering av dessa tog betydligt längre tid än förväntat.  
 
 
Triangulering 
För att få en så heltäckande bild som möjligt av de studerade fallen användes 
triangulering  (Johansson 1997, Stake 1995, Yin 1994) för att göra resultaten 

                                                 
10 HSB Riksförbund består av 39 regionala HSB-föreningar varav HSB Malmö är en. 
11 Kommunalt bostadsföretag i Stockholm. 
12 Kommunalt bostadsföretag i Alingsås. 
13 Kooperativ bostadsförening, vilket är en medlemsägd förvaltningsorganisation där enbart 
medlemmarna har rätt att hyra de lägenheter som ägs av organisationen. 
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trovärdigare. Begreppet triangulering härstammar ifrån lantmätarens sätt att 
bestämma en punkts läge på jordytan genom att mäta ett avstånd och två vinklar 
(Johansson 1997) eller från sjömannens sätt att mäta sträckor på samma sätt (Stake 
1995). Inom samhällsvetenskapen innebär triangulering att två forskare studerar 
samma sak (forskartriangulering), att flera teorier används för att förklara ett 
fenomen (teoritriangulering), att flera metoder används för att studera t.ex. ett fall 
(metodtriangulering) eller att olika data jämförs med varandra (datatriangulering). I 
den studie som beskrivs här har metodtriangulering och datatriangulering använts  
 
 
Checklistan 
För att strukturera studien gjorde jag i ett tidigt skede en checklista. Under studiens 
gång ändrade jag checklistans utformning vid flera tillfällen och i slutet av studien 
hade den följande avsnitt (checklistan i slutgiltig version finns i bilaga nr 1, där har 
finns också en mer detaljerad redovisning på hur data samlades in): 
 

Platsen: Beskrivning av det lilla grannskapet och det stora grannskapet. 
Boende: Antal hushåll, antal boende, åldersfördelning, könsfördelning, andel 
boende med utländsk härkomst, genomsnittlig tid för kontraktsinnehav, 
boendes inställning till miljöarbete. 
Förvaltningsorganisationen: Allmän beskrivning av 
förvaltningsorganisationen, förvaltarens tidigare miljöarbete, lokal 
boendeorganisation, mötestillfällen för boende och förvaltare. 
Byggnaderna: Beskrivning av byggnaderna, byggår, ytor, byggmaterial, 
fönstertyp, isolering, genomförda underhållsåtgärder, planerat underhåll, 
gemensamma lokaler. 
Miljöpåverkan (energi, vatten, avlopp, material, avfall, trafik): Energi- och 
vattenanvändning etc., ansvarsfördelning boende/förvaltare, genomförda 
miljöåtgärder, planerade miljöåtgärder, miljöåtgärder som skulle kunna 
genomföras. 
Robusthet: Skyddsrum, trafiksituation, brottslighet, grannsämja etc. 
Genomförda åtgärder som har ökat robustheten, planerade åtgärder.  

 
 
Observationer för att triangulera data 
Enligt Stake (1995) är egna observationer den viktigaste metoden i en fallstudie. 
Andra metoder, t.ex. intervjuer är snarast att betrakta som ett sätt att få reda på 
sådant som forskaren inte kan iaktta. Stake anser att forskaren så lite som möjligt 
ska blanda sig i själva fallet. Hon/han ska t.o.m. undvika intervjuer för att inte 
"störa" händelsernas förlopp. I den studie som beskrivs här är situationen dock 
annorlunda eftersom ett av syftena med projektet just är att intervenera. Viss 
information har kunnat fås via observationer t.ex. hur områdena ser ut. Den största 
delen av materialet, om miljöpåverkan, byggnadernas historia, de boendes attityder 
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etc. har dock krävt andra metoder. Till viss del har emellertid observationer varit 
ett sätt att triangulera uppgifter från t.ex. intervjuer. När t.ex. en av 
nyckelpersonerna i bostadsrättsföreningen Järven berättade att några boende brukar 
träffas och fika i det lokala kaféet gick jag dit för att se om det var sant. Utöver det 
som var direkt synligt fanns det stämningar och annat som fick mig att dra 
slutsatser kring områdena. När jag gjorde observationer i Järven noterade jag att 
boende iakttog mig bakom gardinerna vid flera tillfällen. Denna upplevelse 
förstärkte intrycket av att Järvenbor hade en viss social kontroll över sitt område –
främlingar tränger sig inte på hur som helst. 
 
I samband med att jag gjorde observationer fotograferade jag och antecknade. Flera 
av fotografierna finns med i avhandlingen för att ge läsaren information utöver 
orden och för att illustrera vissa saker. Anteckningarna har hjälpt mig att minnas 
stämningar och annat, men de har mest haft en indirekt betydelse för resultatet. I 
vissa fall önskar jag dock att jag hade antecknat mer av de observationer jag 
gjorde, av t.ex. stämningar vid möten intervjuer mm, sådan information är svår att 
hänvisa till om den inte fästs på papper strax efter intervjun eller mötet. Se vidare 
om valda metoder och den vikt olika metoder givits i figuren i slutet av detta 
kapitel. 
 
 
Nyckelpersoner viktiga 
En stor del av de uppgifter jag samlade in, både via intervjuer och via register och 
dokument, har jag fått från vissa förvaltare och boende som var med i kvartersråd 
respektive bostadsrättsföreningens styrelse. Dessa personer kallas här för 
nyckelpersoner. Flera av nyckelpersonerna träffade jag vid mer än ett tillfälle och 
min relation till dem var dubbel. Dels skulle jag samla in material och dels skulle 
de utvärdera den miljöstrategi som jag kom att föreslå, se avsnittet om 
aktionsforskning.  
 
Intervjuerna med nyckelpersonerna var ibland strukturerade med förberedda frågor 
och ibland ostrukturerade. Vid vissa tillfällen antecknade jag eller använde en 
bandspelare. Vid andra tillfällen gjorde jag ingetdera utan antecknade i efterhand. 
Ibland träffade jag en nyckelperson i taget, men ofta träffade jag dem i grupp. 
Kommunikationen med nyckelpersonerna kom också att föras via  telefon och e-
post. Jag har  noterat all den information som jag redovisar här så att den ska finnas 
i mina pärmar, tidskriftssamlare och anteckningsblock, i princip tillgängliga för den 
intresserade läsaren (åtminstone en tid framöver). 
 
 
Boendeintervjuer 
Det finns gott om forskningsmetodinriktad litteratur om fallstudier, några exempel 
är på sådan är Kvale 1997 och Lantz 1993, och det ingår kapitel om intervjuteknik i 
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Urval av respondenter i Järven, fastighetsskötare och styrelsens ordförande 

tillfrågades om tips på respondenter. I ett fall tipsade respondenterna, pensionärsparet 

om ytterligare en respondent, familjen med hund. 

annan litteratur om forskningsmetodik t.ex. Denscombe 2000, Stake 1995 och Yin 
1994. De boendeintervjuer som gjordes i fallstudierna var semistrukturerade dvs. 
det fanns förberedda frågor (se bilaga 2), men dessa fungerade endast som en 
utgångspunkt. Intervjuerna gjordes i samarbete med Dr Inga Britt Werner som 
också forskar i ämnet bebyggelseanalys. Hennes studie "Boendeattityder till miljö- 
och kretsloppsanpassning -samband och konflikter" har till syfte att öka kunskapen 
om boendes attityder och beredskap handla miljövänligt. Syftet med projektet är 
också att identifiera konflikter mellan miljöintresset och de boendes intressen. I 
studien ingår bl.a. intervjuer med boende (Bebyggelseanalys 2003b). 
 
I den första fallstudien, den av Idö-Våldö, använde jag inte någon bandspelare utan 
antecknade, vilket vissa (t.ex. Stake) förordar. Vid dessa intervjuer följde jag också 
frågeformuläret nästan hela tiden. Dessa intervjuer kom att handla mer om de 
boendes attityd till miljöfrågan och deras dagliga vanor än om deras inställning till 
det lilla grannskapet och huruvida de brukar delta vid gemensamma aktiviteter, 
möten etc. 
 
Vid studien av Järven valde jag att använda bandspelare, något som visade sig vara 
både bra och dåligt. Jag upplevde det som lättare att lyssna till respondenterna när 
jag hade bandspelare, men vid ett tillfälle hade bandspelaren inte satts igång vilket 
innebar att jag fick göra anteckningar i efterhand. Det ledde till att just den 
intervjun blev av sämre kvalitet, något som också har beaktats vid bearbetningen 
av data. När bandspelaren användes blev intervjuerna mer spontana och frågorna 
friare. Jag hade då också blivit en mer erfaren intervjuare varför de intervjuer som 
utfördes i senare i större utsträckning gjorde avvikelser från frågeformuläret. 
Intervjuerna transkriberades ganska omgående efter genomförandet. Med något 
undantag genomfördes nästan alla boendeintervjuer i respondenternas bostad.  
 

Styrelsens ordförande 

Familjen med 
hund 

 Änkan

Småbarnsfamiljen 

Kvinnan i 
styrelsen 

Respondent 

Källa 

Fastighetsskötaren 

Pensionärsparet 
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Olika typer av hushåll intervjuades 
Syftet med boendeintervjuerna var att fånga olika aspekter, varför huvudkriteriet 
var att flera olika typer av hushåll skulle representeras. Därför eftersträvades att det 
bland respondenterna skulle finnas både äldre och yngre, både par och 
ensamstående samt både barnfamiljer och hushåll utan barn. Viss variation i 
boendetid och lägenhetsstorlek eftersträvades också, om än inte i lika hög grad. Det 
innebär dock inte att resultatet av intervjuerna är representativt för Idö-Våldö- 
respektive Järvenbor. Då skulle betydligt fler intervjuer behöva göras och vägas 
slumpmässigt.  
 
Själva urvalet gjordes på olika sätt. I båda fallen gjordes ett första urval utifrån 
kontraktsregistret och de som valts ut (slumpmässigt men med hänsyn till ålder) 
ringdes upp. Flera av dem som ringdes upp önskade inte bli intervjuade p.g.a. olika 
anledningar. För att få tag på respondenter som var villiga att ställa  upp tillfrågades 
nyckelpersonerna om de kände till boende som skulle vilja bli intervjuade. Risken 
med detta tillvägagångssätt är att den nyckelperson som tillfrågas enbart väljer 
respondenter som tycker likadant som henne/honom. För att minska risken för 
skevt urval något tillfrågades olika nyckelpersoner och i ett fall rekommenderade 
en av respondenterna i ett hushåll i sin tur en respondent (se fig.).  
 
 
Svår balansgång mellan relevans och skydd mot respondenter 
De utskrivna intervjuerna skickades inte tillbaka till respondenterna. Jag har dock 
bedömt det som möjligt att använda materialet eftersom syftet med det snarare är 
att ge en bild av olika typer av hushåll i de studerade små grannskapen än att bidra 
med detaljerad information om hushållen. Eftersom individerna i sig inte är 
intressanta och eftersom jag inte frågat respondenterna om tillåtelse att publicera 
deras namn har jag avidentifierat dem genom att byta ut namnen och ändra vissa 
för resultatet ointressanta uppgifter. 
 
När det gäller nyckelpersonerna har jag valt att benämna dem med yrkestitel, t.ex. 
fastighetsskötare och underhållsplanerare, eller med den funktion som är relevant 
för studien, t.ex. ordförande för bostadsrättsföreningen eller kvartersrådets 
sammankallande. Jag har ansett dessa benämningar som mest funktionella eftersom 
man direkt får veta vilken roll nyckelpersonen har. Benämningarna gör dem också 
något mer anonyma än om deras namn skulle användas. Den nyfikne läsaren kan 
dock lätt ta reda på vilka personerna är, något som jag har försökt ta hänsyn till 
genom att inte beskriva sådant som kan vara känsligt men som inte är relevant för 
studien. Avvägningen mellan vad som är berättigat att skriva om är dock en svår 
balansgång eftersom relevanta saker ibland kan vara känsliga.  
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Internet viktig informationskälla 
För att få information om förvaltningsorganisationerna, energianvändningens 
miljöpåverkan etc. studerade jag dokument av olika slag. Uppgifter om t.ex. 
områdenas energianvändning fann jag i dokument som jag fick av 
nyckelpersonerna. Mer allmänna dokument om allt ifrån 
förvaltningsorganisationen och stadsdelen till förslag på energisparåtgärder fann 
jag på Internet. Broschyrer, skrifter och böcker har också varit källor till 
information om förvaltningsorganisationerna och de studerade fallen. I den ena 
fallstudien har det studerade lilla grannskapets underhållsplan varit en källa för hur 
det planerade underhållet såg ut.  
 
Är dessa uppgifter tillförlitliga? När det gäller dokument som 
förvaltningsorganisationen producerat kan det tänkas att denna försöker framställa 
sig och sin verksamhet mer fördelaktigt än vad som är fallet. I uppgifter om 
energianvändning m.m. kan mätfel förekomma, men annars torde de vara 
trovärdiga eftersom de används av förvaltaren som underlag för fakturor etc. 
Informationen från Internet brukar kritiseras för att den är okontrollerad. I denna 
studie har enbart information från olika organisationers officiella webbplatser 
använts, vilket förmodligen är ungefär lika pålitligt som det tryckta material som 
organisationerna har. Det är kanske inte alltid pålitligt, men jag har bedömt materialet 
som tillräckligt pålitligt för det syfte det använts till. Jag förutsätter att uppgifter 
från t.ex. Malmö kommuns webbplats om malmöbornas åldersstruktur är korrekt.  
 
 
Registerstudier gav inte all önskvärd information 
Intervjuer och egna observationer kan ge inblick i de boendes situation, men endast 
beträffande några få av alla dem som bor i Järven och i Idö-Våldö. För att få tag på 
kvantitativa uppgifter om de boende har ett register över folkbokförda vid de 
fastigheter som utgör de två små grannskapen och områdenas kontraktsregister 
använts. I folkbokföringsregistren fanns personnummer med varför ålders- och 
könsfördelning gick lätt att räkna ut. Genom att räkna antalet personer med 
”utländska” namn i folkbokföringsregistren försökte jag också få en uppfattning 
om hur många invandrare som bodde i områdena. Det är en metod som inte är 
tillförlitlig men åtminstone ger en fingervisning om huruvida området är 
invandrartätt eller ej. Jag triangulerade dessa uppgifter genom att fråga 
nyckelpersonerna om andelen invandrare. 
 
Utifrån kontraktsregistren kunde jag räkna ut den genomsnittliga kontraktstiden. 
Utöver dessa uppgifter hade jag också velat veta vad de boende arbetar med och 
hur många som bodde i varje hushåll, men fann inget sätt att ta reda på det via 
registren. 
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Enkät kompletterade intervjuer 
I studien av Järven användes ytterligare en metod, enkätstudien. Idealet hade varit 
att genomföra en i Idö-Våldö också, men eftersom förutsättningarna inte var så 
goda för att genomföra en enkätstudie där gjordes ingen sådan där. I Järven var 
enkätstudien nämligen relativt enkel att genomföra p.g.a. att 
bostadsrättsföreningens styrelse hjälpte till att dela ut och samla in enkätsvar. Detta 
innebär dock att enkätsvaren inte kan jämföras med motsvarande i Idö-Våldö och 
därmed är de boendes inställning till olika miljöåtgärder i Idö-Våldö enbart baserad 
på intervjuerna. Liksom intervjustudien genomfördes enkätstudien tillsammans 
med tidigare nämnd kollega vid enheten bebyggelseanalys. Vi gjorde varsin del av 
enkäten som skickades till bostadsrättsföreningens styrelse som delade ut den till samtliga
 hushåll. Den ena delen handlar om förutsättningarna för miljöarbete, om hushållens storlek, 
miljövanor etc. Den andra delen, som jag gjorde, innehåller hypotetiska frågor t.ex. 
om hur respondenten/erna skulle göra om olika typer av miljöåtgärder infördes, om 
det fick miljöinformation på hyresavin etc. Enkäten i sin helhet finns i bilaga 7. 
 

Antag att det går att lämna sorterat avfall i bostadsområdet (glas, papper, plast, metall, 

kartong, batterier etc.). Vad gör Du/Ni?  

Källsorterar i högre utsträckning än tidigare   

Ändrar inte mina/våra vanor  

Vet ej 

 
 
Ett problem med hypotetiska frågor är att osäkerheterna är stora. Att respondenten 
t.ex. uppger att hon/han kommer att källsortera mer om möjligheten finns behöver 
inte innebära att så verkligen är fallet. Respondenten kan ha svårt att leva sig in i 
hur hon/han kommer att agera i samband med införandet av en miljöåtgärd som 
hon/han kanske inte vet vad den innebär i praktiken. Av den anledningen har jag 
behandlat svaren på de hypotetiska frågorna med viss försiktighet och ser dem mer 
som rådgivande än som något som visar hur det verkligen skulle bli om åtgärderna 
genomförs. 
 
När de gäller de icke-hypotetiska frågorna är det mer troligt att respondenterna 
beskriver verkliga förhållanden även om det kan finnas undantag, respondenten 
kan t.ex. ha missförstått frågan eller velat framhäva sig i bättre dager, t.ex. genom 
att uppge att man sparar mer energi än vad man verkligen gör. 
 
 
AKTIONSFORSKNINGEN 

Eftersom förslaget till miljöstrategi presenteras och utvärderas av nyckelpersoner i 
de båda fallen ingår som nämnt aktionsforskning i studien. Aktionsforskningen har 
dels bestått i utarbetandet av miljöstrategierna och dels av fokusgruppsintervjuer.  
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Utformning av miljöstrategierna 
Tidigare i kapitlet beskrevs hur aktionsforskningen börjar med en kritisk reflektion 
som sedan övergår i forskning. Resultaten av forskningen överförs i nästa steg till 
en handlingsplan, i detta fall miljöstrategierna. Utgångspunkten för 
miljöstrategierna har i båda fallen varit det material som samlats in. För att finna 
förslag på miljö- och robusthetsåtgärder som skulle kunna införas i samband med 
bostadsförvaltning läste jag böcker (Fall 1999, Holm & Persson 1998, Björkholm 
& Svane 1998) och skrifter i ämnet samt sökte på Internet. Utifrån detta gjorde jag 
en bruttolista på olika miljöåtgärder i samband med bostadsförvaltning. När jag 
sedan utarbetade miljöstrategierna tittade jag på listan för att se vilka åtgärder som 
skulle kunna införas i de studerade fallen och skrev in dem i miljöstrategierna.  
 
Meningen med miljöstrategierna har varit att göra någonting emellan en vision och 
en plan. De åtgärder som föreslås är olika till sin karaktär och några av dem skulle 
kanske kunna ses som "önskeåtgärder" eftersom de kan  visa sig vara 
svåra att genomföra. Därför är miljöstrategin ingen plan. 
Å andra sidan är den mer än en vision eftersom förslagen till åtgärder 
baseras på en ganska omfattande analys och de flesta åtgärderna i princip borde 
vara möjliga att genomföra. Av den anledningen har benämningen "miljöstrategi" 
valts, dvs. något som är mer konkret än en vision, men mindre strikt än en plan. 
Miljöstrategierna skall också främst ses som förslag på hur miljöarbetet skulle 
kunna gå till. En utförligare beskrivning av tillvägagångssättet vid respektive 
fallstudie finns i kapitel 4 och 5.   
 
 
Utvärdering i form av fokusgruppsinterjvuer 
Ett viktigt moment i studien har varit att låta nyckelpersoner utvärdera 
miljöstrategierna. Det har till en del skett under hela tiden som fallstudierna 
genomfördes, även vid datainsamlingen. Jag har t.ex. när jag har träffat 
nyckelpersoner och boende berättat om projektet och fått reaktioner. Den 
"officiella" utvärderingen har skett i form av "utvärderingsseminarier" med 
nyckelpersoner i båda fallen, men det är inte enbart det som framkom vid 
seminarierna som ingår i utvärderingen av miljöstrategierna. Även det faktum att 
personer ibland inte har kommit till avtalade möten är till exempel ett resultat.  
 
Utvärderingsseminarierna har gjorts i form av s.k. fokusgruppsintervjuer 
(Denscombe 2000). Två utvärderingsseminarier har genomförts i varje fall, det ena 
med den lokala boendeorganisationen och det andra med berörda förvaltare på 
SKB respektive HSB Malmö. Vid seminarierna redovisades miljöstrategierna och 
därefter fördes en allmän diskussion kring strategierna.  
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Är metoderna för utvärdering av miljöstrategierna tillförlitliga? De slutsatser som 
jag dragit under fallstudieprocessen om miljöstrategiernas förutsättningar beror 
liksom andra observationer mycket på mina tolkningar. Genom att först beskriva 
och sedan dra slutsatser hoppas jag dock att lä saren förstår varför just de 
slutsatserna har dragits. När det gäller fokusgruppintervjuerna finns det enligt 
Denscombe en risk för att bara vissas synpunkter kommer fram. Så var också fallet 
vid utvärderingsseminarierna. I den andra fallstudien, den av Järven, prövade jag 
därför ett sätt att också få reda på de "tystas" åsikt: jag gjorde en enkät som jag 
delade ut och det visade sig att några som varit tysta vid seminariet hade skrivit 
flera synpunkter i enkäten. 
 
 

ANALYS OCH RESULTAT  

Resultatet av fallstudien kan indelas i flera olika kategorier. Det första resultatet av 
datainsamlingen är en beskrivning av de små grannskapen, den fysiska miljön, de 
miljöpåverkande flödena, de boende och förvaltaren. Det andra resultatet är 
identifieringen av miljö- och robusthetsåtgärder som kan genomföras i samband 
med bostadsförvaltning. Dessa resultat är utgångspunkten för miljöstrategierna. Det 
tredje resultatet är erfarenheterna av att utarbeta miljöstrategier och det fjärde 
resultatet är utvärderingen av miljöstrategierna som ett verktyg för miljöarbete och 
robusthet i det lilla grannskapet. Slutsatserna i sin tur handlar dels om 
miljöstrategin som metodik för miljöarbete och dels om förutsättningarna för att 
bedriva miljöarbete enligt miljöstrategierna i de två studerade grannskapen.  
 
 
Analysmetoder: triangulering och skrivande 
Enligt Denscombe (2000) handlar analys av kvalitativa data om tolkning, vilket 
innebär att det inte är en objektiv process. Det är också en process som är svår att 
redovisa i detalj. Helst bör forskaren enligt Denscombe föra en loggbok där 
analysprocessen redovisas så att den intresserade läsaren kan följa upp hur 
slutsatserna motiveras. Någon sådan loggbok har inte förts för denna studie. 
Däremot finns insamlade data sparade. Dessa har som nämnts triangulerats när så 
har varit möjligt. Strax efter fallstudierna har jag skrivit rapporter om fallen som 
utgör underlag för kapitel 4 och 5 som är resultatkapitlen. Slutsatserna i kapitel 6 
ska kunna härledas därifrån. 
 
 
Utvärderingen av miljöstrategierna  
Ett av resultaten i denna avhandling är utvärderingen av miljöstrategierna. 
Definitionerna av begreppet utvärdering ser enligt Evert Vedung (1998) olika ut. 
Själv definierar han utvärdering som "en noggrann efterhandsbedömning av utfall, 
slutprestationer eller förvaltning i offentlig verksamhet, vilken anses spela en roll i 
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praktiska beslutssituationer"(s. 20). Vedung som är professor i statsvetenskap
har valt att definiera begreppet som en efterhandsbedömning av enbart 
offentlig verksamhet. Johansson (1997) som använt sig av Nilstuns (1980) 
begreppsapparat har en vidare definition av vad som kan utvärderas, t.ex. kan 
bostadshus i bruk utvärderas. I denna avhandling används den senare definitionen 
av vad som kan utvärderas eftersom miljöstrategierna knappast kan klassas som 
offentlig verksamhet. Enligt både Johansson och Vedung bedömer en utvärdering 
värdet av resultatet av en verksamhet eller ett program. Detta kan dock innebära 
flera olika saker, Vedung exemplifierar med utvärderingen av ett biståndsprojekt, 
den kan handla om själva utfallet, dvs. hur de nödlidandes tillvaro förändrades men 
också om själva förvaltningen av projektet, t.ex. hur pengarna användes i projektet.  
 
En utvärdering bör enligt Johansson och Vedung inte handla om att bedöma 
framtida effekter av en verksamhet eller ett program. Det är verksamheten eller 
programmet som bedöms i efterhand. Utvärderingen av miljöstrategierna för Idö-
Våldö och Järven handlar därför inte om att bedöma konsekvenserna av 
miljöstrategierna, t.ex. vilken potential de har att minska den negativa 
miljöpåverkan, utan dels om att bedöma miljöstrategierna i sig och dels att 
diskutera förutsättningarna för att använda dem. Dels i de studerade fallen men 
också mera allmänt. Dels genom fokusgruppsintervjuer med nyckelpersoner i 
boende och förvaltning och dels genom att reflektera över processen med att göra 
miljöstrategierna.  
 
Enligt Vedung bör en utvärdering vara noggrann vilket innebär att den görs 
systematiskt, t.ex. att det skett en planmässig datainsamling och 
resultatredovisning och att källäget är ordentligt dokumenterat (Vedung 1998, s. 
23), vilket har skett i fallstudierna enligt vad som redovisats i detta kapitel. 
 
 
Olika berättarstilar 
John van Maanen (1988) har kategoriserat tre olika sätt att redogöra för något i en 
text: den realistiska, den impressionistiska och den bekännande stilen. Inom 
forskningen, i synnerhet den naturvetenskapliga, används främst den realistiska 
stilen för att beskriva forskningen. Stilen är ofta faktaspäckad och personen som 
skriver är osynlig. Inom reportagejournalistiken är den impressionistiska stilen 
vanligare. Även här är betraktaren ofta osynlig, men syftet med texten är att få 
läsaren att känna sig närvarande genom t.ex. miljö- eller personskildringar. Den 
bekännande stilen finns också i journalistiken och i viss sorts forskning t.ex. inom 
etnografin. I en sådan text är den som skriver synlig för läsaren. Texten skrivs 
oftast i jagform, dvs. "jag gjorde", "jag ansåg" etc.  
 
Jag har valt att använda mig av alla tre stilarna i denna avhandling. Delar av detta 
kapitel är t.ex. skrivet i en bekännande stil eftersom det handlar om hur jag har gått 
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tillväga. Samma sak gäller de delar av den övriga texten som handlar om 
tillvägagångssättet. För övrigt är texten huvudsakligen skriven i realistisk stil, men 
med inslag av impressionistisk stil för att skapa inlevelse och närvarokänsla.  
 
 
 
SAMMANFATTNING 

Den forskningsstrategi som har använts i studien som beskrivs i de följande 
kapitlen är fallstudiens med inslag av aktionsforskning. Fallen som ingår i studien 
är två små grannskap, dvs. en fysisk plats, en grupp av människor och en 
organisation. I fallstudien ingår att utarbeta miljöstrategier för de två små 
grannskapen med förslag till miljö- och robusthetsåtgärder i samband med 
bostadsförvaltning. I studien ingår dock inte att göra ekonomiska kalkyler för 
miljöstrategierna eller tekniska undersökningar. Det ingår inte heller att bedöma
hur miljöpåverkan skulle minska om åtgärderna i strategierna utförs. 
Inte heller ingår att skildra den allmänna diskursen i samhället gällande miljöfrågor
även om den påverkar boendes och förvaltares attityd till miljöåtgärder.   

 
De fall som ingår i studien har valts dels för att representera små grannskap i 
Sverige och dels för att det verkar finnas intresse bland boende och förvaltare att 
utveckla eller vidareutveckla miljöarbete där. Flera olika metoder –intervjuer, 
litteraturstudier, dokumentstudier, observationer m.m. –har använts för att samla in 
data. De olika data har vid analysen om möjligt triangulerats. Resultaten består av 
fallens sociala och tekniska och förvaltningsmässiga förutsättningar, förslag till 
miljö- och robusthetsåtgärder, erfarenheterna av att utarbeta miljöstrategier samt 
utvärderingen av miljöstrategierna.  
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4. IDÖ-VÅLDÖ, FÖRVALTNINGSENHET I 

STOCKHOLMS KOOPERATIVA BOSTADSFÖRENING 

Detta kapitel handlar om fallstudien av kvarteren Idö-Våldö, en förvaltningsenhet i 

Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB). Fallstudien pågick under vårterminen 

2001. Kapitlet inleds med en beskrivning av det lilla grannskapet och dess omgivningar. I 

avsnitt 2 beskrivs förutsättningarna för miljöarbete i Idö-Våldö. I avsnitt 3 beskrivs 

miljöstrategin, i avsnitt 4 resultatet av nyckelpersoners utvärdering av miljöstrategin, i avsnitt 

5 epilogen, dvs. vad som hände efter att fallstudien utfördes. I avsnitt 6 görs samt 

reflektioner kring resultaten och kring fallstudieprocessen. 
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INLEDNING 

Kvarteren Idö-Våldö är ett 
bostadsområde som utgör en 
förvaltningsenhet i SKB. Området 
är en teknisk och funktionell 
enhet med gemensamt 
värmesystem, tvättstugor, 
källarförråd, cykel- och 
barnvagnsförråd m.m. Husen i 
Idö-Våldö byggdes i skiftet 
mellan 1950- och 60-tal och alltså 
under grannskapsplaneringens epok. I området finns knappt 200 lägenheter och där 
bodde under i februari år 2001 ca. 300 personer. Där finns också en lokal 
organisation, kvartersrådet, vars medlemmar är boende i området. Kvartersrådets 
syfte är att vara en länk mellan de boende i Idö-Våldö och SKB.  
 
Ekonomiskt sett är dock Idö-Våldö inte en enhet eftersom ekonomin i SKB är 
gemensam för hela organisationen; knappast heller arkitektoniskt, området utgörs 
av sex långsmala hus på var sin sida om en tidvis trafikerad gata varför en 
gemensam gård saknas.  
 
Kvarteren Idö och Våldö ligger 
i Stockholmsförorten Farsta där 
det bor ca 10 000 personer 
(Farsta Stadsdelsnämnd 2003). 
Förorten uppfyller kriterierna 
för en grannskapsenhet: det är 
byggt i slutet av 1950-talet och 
där finns flerbostadshus och ett 
centrum med skola, affärer, 
service och kommunikationer. 
Farsta kan dock knappast 
räknas till de kritiserade sena 
grannskapsenheterna. Det finns 
visserligen höghus, men också 
trevåningshus som husen i Idö-
Våldö. Den funktionalistiskt 
inspirerade arkitekturen anses 
idag som kulturhistoriskt 
värdefull och får inte 
förvanskas. Centrumet som 
renoverades för några år sedan 

 
Farsta 

 

Farsta Centrum  

Kvarteren Idö-Våldö 

Antal lägenheter: 184 

Antal boende (2000): 309 personer 

Antal personer per hushåll: ca. 1.7 
Byggår: 1959-60 

Upplåtelseform: Hyresrätt 

Förvaltare: Stockholms Kooperativa 
Bostadsförening 

Lokal organisation: Kvartersråd 
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är idag livaktigt och välbesökt med hundratalet affärer, torghandel och service av 
olika slag.  
 
Befolkningen i Farsta är äldre än genomsnittet i Stockholm (Farsta Stadsdelsnämnd 
2003). Detta gäller i synnerhet i Idö-Våldö som har en större andel 
ålderspensionärer (ca. 22 procent), än resten av Farsta. I Idö-Våldö är också 
omsättningen låg, den genomsnittliga kontraktstiden är 14 år enligt SKBs 
kontraktsregister.  
 

Område under förändring 
Idö-Våldö är enligt nyckelpersoner och boende som intervjuats ett lugnt och 
välskött område. Det är också en av orsakerna till att Idö-Våldö valdes av 
förvaltningen som ett fallstudieobjekt, en annan orsak är enligt en av SKB:s 
förvaltare att saker och ting är på gång: 
 

Vi valde Idö-Våldö för att det är så traditionellt SKB-kvarter. Där finns välfungerande 

demokrati och så är det saker på gång i området; ny kvarterslokal, upprustning av bastun och 

fler lägenheter (distriktschefen).  

 
Enligt planer ska nämligen kvarterets gemensamma utrymmen rustas upp. 
Kvarterslokalen som idag består av ett rum på ca. 30 kvm och ett litet kök i 
källaren till ett av husen ska moderniseras och bli större. Därutöver finns det också 
ett behov att genomföra en del tekniskt underhåll i området. Fönstren behöver ses 
över och stammarna behöver bytas inom några år. 
 
 
Idö-Våldöborna medlemmar i SKB 
För att få hyra en lägenhet i Idö-Våldö måste en person i hushållet vara medlem i 

Plan över Idö-Våldö 

Kompost 

Miljöstugor 

Gemensamhetslokalen 

Cykelkällare Miljöstugor 
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SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening). Föreningen startades i början av 
förra seklet som en reaktion på de dåliga bostadsförhållanden som rådde i 
Stockholm då. Syftet var att förhindra bostadsspekulation, erbjuda medlemmarna 
bostäder till god kvalitet och till rimliga priser samt att uppmuntra medlemmarna 
till självverksamhet (Stockholms stad 1991). 
 
Att SKB är en kooperativ bostadsförening innebär att de som är medlemmar i 
föreningen, boende eller köande, äger fastigheterna kooperativt och därmed väljer 
fullmäktige och styrelse som är SKB:s beslutande organ. Själva förvaltningen av 
SKB:s fastigheter sköts dock av en professionell förvaltningsorganisation.  
 
I den stora konkurrensen om bostäder i Stockholm har SKB:s till stor del centralt 
belägna lägenheter kommit att bli mycket, attraktiva varför medlemmar strömmat 
till. På senare år har de blivit betydligt fler än antalet lägenheter. Antalet 
medlemmar var år 2002 drygt 70 000 (Stockholms Kooperativa Bostadsförening 
2003) och antalet lägenheter ungefär 6500, vilket innebär att knappt 10 procent av 
medlemmarna bor i en SKB-lägenhet. Resten köar och kötiderna är långa för 
många lägenheter. I Idö-Våldö är kötiden på 10-20 år (ibid) något som kan ha 
bidragit till att omsättningen i området är rela tivt låg.  
 
 
Föreningsdemokrati och miljöarbete 
SKB:s mål är att vara en föreningsdemokratisk organisation med boinflytande. 
Medlemmarnas direkta inflytande utövas enligt stadgarna direkt vid medlemsmöten 
och indirekt via kvartersrådet. Via representanter kan medlemmarna också utöva 

KVARTERSRÅD

FÖRVALTNING EKONOMI TEKNIK MARKNAD

VD

STYRELSE

FULLMÄKTIGE

BOENDE/(köande)

 
 

SKB:s organisation, något förenklad (hyresutskott, revisorer, valberedning och VDs stab finns ej med). 

De vita rutorna visar på den medlemsbaserade organisationen och de svarta på 

förvaltningsorganisationen.  
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inflytande vid fullmäktige eller på föreningsstämman som hålls en gång om året. 
Rent praktiskt ansvarar Idö-Våldöbon själv för renovering av ytskikt (utom golven) 
inom lägenheten, även om renoveringen bekostas av den reparationsfond som är 
avsatt för varje lägenhet. De renoveringar som inte täcks av fonden får den boende 
själv bekosta.  
 
Ett annat av SKB:s mål är att verka för minskad miljöpåverkan både genom att 
förändra förvaltningsrutiner och de boendes vanor. År 1993 började SKB enligt 
organisationens f.d. miljöansvariga bedriva systematiskt miljöarbete som bland 
annat resulterat i energibesparingar, fastighetsnära källsortering och 
hushållskomposter. 
 
I Idö-Våldö har miljöarbetet märkts bland annat i form av införande av 
fastighetsnära källsortering, kompost, motorvärmare vid några p-platser och 
närvarostyrd belysning i trapphusen. Sedan 1997 bedriver SKB miljöarbete enligt 
ISO 14000 med syfte att på sikt införa ett miljöledningssystem för organisationen 
och certifiera sig.  
 
SKB:s förvaltning har också delat ut miljöinformation till de boende Främst har 
denna handlat om sopsortering i samband med att källsortering har införts. Idö-
Våldöborna har bland annat fått information om källsortering via lappar i brevlådan 
och via de skyltar som finns vid källsorteringsanläggningen. 
 
Den dagliga kontakten mellan förvaltare och boende i Idö-Våldö sker främst via 
fastighetsskötarna som när fallstudien genomförs är två stycken. Fastighetsskötarna 
ansvarar för drift och akut underhåll samt visst trädgårdsunderhåll. Annars är det 
distriktsförvaltarna, distriktschefen och hennes medarbetare som möter de boende. 
Dessa kontakter sker vanligtvis vid informationsmöten i samband med underhåll 
samt vid det årliga medlemsmötet i kvarterslokalen. Därutöver informerar SKB de 
boende via lappar i brevlådan, i källsorteringshusen och i trappuppgången.  
 
 
Minskat intresse för kvartersrådet 
Idö-Våldös lokala organisation, kvartersrådet, hade när fallstudien påbörjades i 
januari år 2001 sex medlemmar: sammankallande, kassör samt fyra övriga 
medlemmar. Deras uppgift var att förbereda medlemsmöten, ordna städdagar samt 
hyra ut kvarterslokal och områdets gemensamma bastu till boende. De flesta av 
kvartersrådets medlemmar var pensionärer och några av dem, i synnerhet 
sammankallande och kassör, verkade ägna relativt mycket tid åt kvartersrådet.  
Till skillnad från distriktschefen ansåg dock kvartersrådets kassör och 
sammankallande inte att det fanns något engagemang för kvartersrådet och för 
gemensamma aktiviteter i bostadsområdet bland Idö-Våldöborna: ”Många vill bara 
bo och betala hyra. Förr umgicks fruarna med varandra, men nu arbetar de”.   



54 

Överhuvudtaget saknas det intresserade hyresgäster, ansåg kassören, något som 
han trodde berodde på tidsbristen i samhället: ”Alla ska ha prylar och man lever 
på gränsen att man klarar av vad man vill ha. ” 

 

 
Intervjuer med Idö-Våldöbor 
För att få en uppfattning om Idö-Våldöbornas inställning till miljöarbete och olika 
typer av miljöåtgärder gjordes intervjuer med fem hushåll: 

 

1) Det mycket gamla paret 
Nils och Brita som bor i en lägenhet med 2 rok sedan 5 år tillbaka. De är båda 85 år 
och lever ett ganska stillsamt liv p.g.a. av sviktande hälsa. De har sommarställe, 
som de brukade besöka mer förr. De har ingen bil.  

 

2) Det äldre paret 
Britta och Åke som båda är i 70-årsåldern och bor i en lägenhet med 3 rok sedan 19 
år tillbaka. De är pensionärer men lever ett aktivt liv. Britta gymnastiserar och åker 
på hälsoresor. Åke brukar åka inlines och skridskor i omgivningarna och ibland gör 
han skidresor utomlands. Åke och Britta har sommarställe som de besöker och en 
bil som de bland annat brukar resa till sommarstället med. 

 

3) Paret i medelåldern med tonårsdotter 
Bodil och Per är medelålders och bor med sin 16-åriga dotter i en lägenhet med 3 
rok sedan 18 år tillbaka. Båda arbetar. Bodil är med i kvartersrådet och skulle gärna 
vilja att det fanns möjligheter att delta i trädgårdsskötseln i området. Familjen har 
en bil som de använder relativt lite, men ingen sommarstuga. 

 

4) Paret i 35-årsåldern med två barn i mellanstadieåldern 
Per och Lena är båda i 35-årsåldern och deras söner är 8 och 11 år. De bor i en 
lägenhet på 3 rok sedan 15 år tillbaka, men ville byta till en större. Båda arbetar. 
Fritiden ägnar de åt segling, sommarstället, resor och barnens sportaktiviteter. De 
har sommarställe, andelsstuga i Spanien och en bil som de använder dagligen.  

 

5) Den unga tjejen 
Sofia är strax över 20 år och bor i en lägenhet med 3 rok sedan ett år tillbaka, först 
med en tjejkompis och nu med pojkvännen. Sofia pluggar och pojkvännen arbetar, 
på fritiden brukar de jogga eller dansa. De har bil men inte sommarstuga. 
 
 
Komfort viktigt  
Bortsett från en av respondenterna, Bodil, som satt med i kvartersrådet var det 
ingen som hade något större intresse för de gemensamma aktiviteterna i området. 
Nils var aktiv när han var yngre, men inte längre. När det gäller de yngre 
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respondenterna, paret i 35-årsåldern och den unga tjejen, hade de varken tid eller 
intresse för att till exempel umgås med grannarna eller delta i gemensamma 
aktiviteter. Per och Lena ägnade fritiden åt sommarstället, andelsstugan i Spanien, 
segelbåten, barnens fritidsaktiviteter och långresor varför det knappast blev någon 
tid över för grannskapsaktiviteter. Samma sak gälde det äldre paret, Britta och Åke, 
som hellre deltog vid olika fritidsaktiviteter eller reste än att umgås med sina 
grannar. ”Det räcker med körsång och jympa, jag träffar massor med tanter där”, 
ansåg Britta 70 år. 
 
Det framkom i boendeintervjuerna att komfort och välbefinnande var viktigt för 
respondenterna: ”Vi vill inte göra miljöbesparingar på bekostnad av 
bekvämlighet” (Per) och ”Vi sitter så att vi trivs med lysena och snålar inte!” 
(Nils), var två kommentarer. 
 
Vissa åtgärder verkade dock innebära både ökad komfort och bättre miljö. Britta 
önskade till exempel att det vore enklare att ställa in värmen eftersom hon tyckte att 
det var för varmt i sovrummet på nätterna. Bodil skulle vilja ha mindre drag från 
fönstren, nya fönster skulle utöver att spara energi också öka komforten. Hon 
skulle också vilja ha bättre cykelförvaring så att det blev enklare att använda 
cykeln.  
 
Flera tänkbara miljöåtgärder skulle å andra sidan upplevas som en komfort-
minskning. För Sofia som ville duscha länge och ha det varmt inomhus 
skulle en extra kostnad för värme och varmvatten upplevas som sämre komfort. 
Vad som är komfort och välbefinnande är dock relativt. Tre av hushållen; paret i 
35-årsåldern, det äldre paret och det mycket gamla paret hade sommarstugor som 
verkade betyda mycket för dem. Där var de mer engagerade i miljön, vilket innebar 
att de var beredda att avstå från den komfort de var vana vid hemma i stan, på 
landet både källsorterade de och sparade på vatten. Detta kan tänkas bero på att de 
upplevde en annan sorts komfort där som de värderade högre, t.ex. närheten till 
naturen. ”Ute i skärgården tänker man på miljön, plockar skräp efter sig och 
sponsrar Skärgårdsstiftelsen” (Per). 
 
 
 

IDÖ-VÅLDÖS NEGATIVA MILJÖPÅVERKAN OCH ROBUSTHET, 
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

 
ENERGIANVÄNDNING 

Idö-Våldö har ett gemensamt värmesystem anslutet till kommunal fjärrvärme. 
Mängden värme som levereras mäts kontinuerligt av fastighetsskötaren, som 
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rapporterar mätdata till SKB:s driftavdelning. Där bearbetas och lagras data 
elektroniskt, vilket gör det lätt för förvaltaren att plocka fram uppgifter på mängd 
använd energi under de senaste åren samt normalårskorrigering. Enligt dessa 
uppgifter användes år 2000 ca. 2 133 MWh energi för att värma lägenheter och 
tappvarmvatten i Idö-Våldö. Det innebär att energianvändningen per person och år 
2001 var ca. 6903 kWh och per hushåll och år ca. 11592 kWh. 
 
Eftersom SKB också hade data över antal kvm uppvärmd yta gick det att räkna ut 
att energianvändningen för uppvärmning uppgick till ca 155 kWh/kvm (total 
uppvärmd yta är 13793 kvm) år 2000. Ett normalår går det, enligt SKB:s statistik, 
dock åt ca 188 kW/kvm vilket är marginellt mer än den genomsnittliga 
förbrukningen på ca 186 kWh/kvm för hus byggda under samma tidsperiod 
(Statistiska Centralbyrån, 2000). Energin som används i Idö-Våldö kommer från 
Stockholms stads södra fjärrvärmenät där den utvinns till största delen av 
spillvärme från avloppsvatten och vid förbränning av avfall. Det gör att 
energianvändningen i Idö-Våldö har relativt liten negativ miljöpåverkan. Ca 10 
procent kommer dock från icke förnybar energi såsom kol och olja, vilket bidrar 
bland annat till växthuseffekten, försurning och ozonuttunning (Birka Energi 
2001).  
 
 
Åtgärdsförslag: solfångare och tilläggsisolering 
Trots att energianvändningen i Idö-Våldö inte är mer än marginellt högre än 
genomsnittet för motsvarande hus från samma tid går det förmodligen att 
effektivisera energianvändningen genom att införa olika tekniska åtgärder i 
samband med underhåll. Det var t.ex. 20 år sedan sist husen tilläggsisolerades och 
tätades. Enligt en datorsimulering gjord av SKB skulle tilläggsisolering av väggar 
och vindsbjälklag och/eller fönsteråtgärder, t.ex. fönsterbyte, tätning eller isättande 
av isolerruta spara ytterligare energi, från 5 till 20 procent beroende på vilka 
åtgärder som skulle införas. Sådana åtgärder skulle kunna genomföras i samband 
med att fönster och fasader renoveras. Även enklare åtgärder såsom tätning av 
fönster och tomrum i 
väggarna skulle kunna 
bidra till minskad 
energianvändning (Fall 
1999). I samband med 
ett sådant 
åtgärdsprogram görs 
ofta en s.k. 
termografering då man 
med hjälp av en 
värmekamera 
identifierar 

 
Husen i Idö-Våldö 
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värmeläckor. På det sättet kan tätningar göras där det är som mest nödvändigt. 
 
I samband med att tak och fasader renoveras skulle också solfångare kunna 
monteras på taken för att öka andelen förnybar energi för uppvärmning något (Fall 
1999). Hur mycket energi som ett sådant system skulle kunna bidra med varierar 
beroende på taklutningen, solfångarytan, kapacitet för lagring av värmen etc. 
(Byggforskningsrådet 1995). Solfångare och tilläggsisolering av fasader riskerar 
dock att förändra husens utseende, något som inte får ske. Enligt handläggare vid 
Stockholms Stadsmuseum är de delar av Farsta där Idö-Våldö ligger nämligen 
klassade som: Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett bebyggelseområde av denna 
karaktär, får inte förvanskas.  
 

Enligt några av de boende som intervjuades ledde detta till att den förstoring av 
balkongerna som gjorts något år före fallstudien utfördes blev begränsad, dvs. 
balkongerna byggdes ut men inte lika mycket som det var tänkt från början. Ska 
solfångare m.m. införas krävs det antingen att någon form av dispens utverkas eller 
att solfångare och tilläggsisolering utformas så att husen behåller sitt ursprungliga 
utseende.  
 
 
Åtgärdsförslag: ekonomiska incitament för att minska 
energianvändningen 
Energianvändningen i Idö-Våldö påverkas också av hur varmt de boende har det 
och hur mycket varmvatten de använder. Tidigare erfarenheter 
(Energimyndigheten 1999) har visat att energianvändningen för uppvärmning och 
varmvatten kan minskas med hjälp av ekonomiska incitament, dvs. att de boende 
som har det varmare och använder mer varmvatten får betala mer. För att ett sådant 
system ska fungera krävs dock att mätutrustning monteras som kan mäta värmen 
lägenhetsvis.  
 
 
Elanvändning i Idö-Våldö 
År 2000 användes 238 MWh energi för belysning i Idö-Våldös gemensamma 
utrymmen, tvättstugor m.m., så kallad fastighetsel. Fastighetselen som köps in till 
Idö-Våldö är konventionell vilket innebär att den till största delen produceras av 
kärnkraft (49 procent) och vattenkraft (46 procent). Elproduktionen bidrar bland 
annat till växthuseffekten, försurning och övergödning (Birka Energi 2001).  
 
I Idö-Våldö har det redan genomförts åtgärder för att minska användningen av 
fastighetsel, där finns närvarostyrd belysning i trapphusen och tvättmaskinerna är 
relativt nyligen bytta till energisnåla  maskiner. Ventilationen har också setts över 
med syfte att minska elanvändningen. 
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Hushållsel köper Idö-Våldöborna själva direkt från valfri leverantör. Några 
uppgifter om hushållens elanvändning har inte gått att få.  
 
 
Åtgärdsförslag: solceller, miljömärkt el och elsnåla vitvaror 
Genom att byta ut vitvarorna i Idö-Våldö skulle dock användningen av hushållsel 
förmodligen kunna minskas avsevärt eftersom det senaste genomgående bytet 
gjordes 1975-80. Enligt Birka Marknad (1999) står kyl och frys för den största 
delen av elanvändningen i hushållet. 
 
SKB skulle också kunna bidra till att minska elanvändningens negativa 
miljöpåverkan och uppmuntra produktionen av el från förnybara källor genom att 
köpa in miljömärkt fastighetsel till Idö-Våldö (Björkholm & Svane 1998). I 
samband med att SKB köper in miljömärkt el skulle de också kunna informera de 
boende om hur det går till och vad det innebär att välja miljömärkt el.  
 
På sikt skulle även elproducerande solceller kunna monteras på tak eller fasader för 
att öka andelen förnybar energi något. (Fall 1999). Sådana skulle liksom solfångare 
kunna monteras i samband med tak- och fasadåtgärder. Idag är solceller dyra, men 
det pågår forskning om hur produktionen av solceller ska kunna göras billigare. 
(Svenska Naturskyddsföreningen 2002) 
 
 
 
VATTENANVÄNDNING 

Fastighetsskötarna i Idö-Våldö läser av vattenmätaren i Idö-Våldö och rapporterar 
resultatet för SKB:s centrala driftenhet som bearbetar data. År 2000 användes 
21734 m3 i Idö-Våldö. Den genomsnittliga Idö-Våldöbon använde alltså ungefär 
190 liter vatten per dygn, vilket är något mindre än den genomsnittliga 
vattenanvändningen i Stockholm som är ca 200 liter (Stockholm Vatten 2002). 
Vattnet som används i Idö-Våldö liksom resten av vattnet som används i 
Stockholm, hämtas från sjön Mälaren. Vattentillgången i Stockholm är god varför 
hushållning med dricksvatten för tillgångens skull knappast är nödvändig (ibid). 
Det finns dock andra skäl att hushålla med vattnet. Uppvärmning av 
tappvarmvatten kräver energi och hämtning av vatten från Mälaren kräver också 
energi då pumpar och annat drivs av el.  
 
Eftersom Idö-Våldöborna redan använder mindre vatten än genomsnittet i 
Stockholm kan knappast användningen, åtminstone inte kallvattenanvändningen, 
anses vara det mest väsentliga att minska. SKB har dessutom redan genomfört 
åtgärder för att minska vattenanvändningen: år 1996 installerades i Idö-Våldö s.k. 
sparstrålblandare till kranar i kök och badrum, duschmikrofonerna byttes ut och i 
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toaletterna byttes ventilboll och sparring. Detta minskade vattenförbrukningen 
något. I övrigt är toaletter och kranar i Idö-Våldö kvar sedan husen byggdes. Då 
utrustades också lägenheterna med badkar, och de är kvar, förutom i några fall där 
de boende bytt ut dem mot dusch.  
 

Åtgärdsförslag: snålspolande kranar för minskad vattenanvändning 
Det skulle sannolikt gå att minska vattenanvändningen ytterligare genom att byta 
badkar till duschar och genom att byta till snålspolande toaletter i samband med 
stambyte. För att minska varmvattenanvändningen skulle också användningen 
kunna mätas lägenhetsvis och debiteras efter hur mycket vatten som används. 
 
De boende skulle också kunna informeras om hur man minskar 
vattenanvändningen, men det finns en risk för att sådan information skulle 
upplevas som ett intrång i de boendes privata sfär. En av de boende som 
intervjuats, Lena i 35-årsåldern, berättade t.ex. att hennes son fått i hemläxa i 
skolan att räkna hur ofta familjen spolar toaletten, något som hon verkade uppleva 
som ett intrång i familjens privata sfär. 
 
 

MATERIALANVÄNDNING 

De material som förs till Idö-Våldö är dels de boendes matvaror, prylar etc. och 
dels de material och produkter som tillförs i samband med underhåll. De tidigare 
stannar i det lilla grannskapet en begränsad tid, i synnerhet förpackningar och 
matrester som lämnar Idö-Våldö redan efter några dagar/några veckor i form av 
hushållsavfall. Möbler och prylar finns oftast kvar längre. Det som tillförs i 
samband med underhåll finns dock kvar längre, tills det byts ut, slits ut eller ända 
till dess att husen i Idö-Våldö rivs.  
 
Någon kvantifiering av dessa flöden har inte gjorts i denna studie eftersom det 
skulle innebära en omfattande kartläggning av boendes och förvaltares inköp. 
Därmed finns det heller inga uppgifter om hur dessa flöden till just Idö-Våldö 
påverkar miljön. Generellt kan dock sägas att produktionen av varorna kräver 
naturresurser och energi samt orsakar olika typer av utsläpp. 
 
 
Åtgärdsförslag: återbruksrum, information och ”nej till reklam”-lappar 
Den största delen av materialflödet i Idö-Våldö står sannolikt Idö-Våldöborna för i 
samband med inköp av mat, prylar, möbler m.m. Deras konsumtion är dock en 
angelägenhet för bostadsförvaltningen först när den har blivit avfall. Eftersom 
taxan för avfallshämtning var inbakad i hyran när fallstudien genomfördes spelade 
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det dock ingen större roll för Idö-Våldöborna rent ekonomiskt om de konsumerade 
mycket och därmed producerade mycket avfall. 
 
Möjligheterna att påverka Idö-Våldöbornas inköp i samband med 
förvaltningsprocessen är alltså begränsade, men det finns åtgärder som 
förvaltningen skulle kunna göra för att uppmuntra de boende till att konsumera mer 
miljöanpassat. Till exempel skulle ett ”återbruksrum” (Fall 1999) kunna införas. I 
ett sådant rum skulle boende kunna byta möbler och prylar med varandra. Någon 
ställer dit något som hon/han tröttnat på, men som någon annan kan ha nytta av.  
 
Förvaltningen skulle också kunna informera de boende via lappar i brevlådan etc. 
om vad som är bra miljöval och inte. Respondenterna verkade fundera över sådant 
och en del sade att de köpte ”grönt” och refillförpackningar för miljöns skull. Ett 
problem enligt respondenterna var att de ofta inte visste vad som var bäst för 
miljön. Om intresse finns skulle en miljöcirkel skulle kunna hållas på initiativ av 
kvartersråd eller förvaltare. Därutöver skulle de boende också kunna erbjudas "nej 
till reklam"-lappar att sätta på dörren.  
 
 
Åtgärdsförslag: loggbok och varsamt underhåll 
De materialflöden som tillförs byggnader och utemiljö i Idö-Våldö är sannolikt 
betydligt mindre än de materialflöden som beror på de boendes konsumtion. Dessa 
flöden är sannolikt lättare att påverka i förvaltningsprocessen även om det är flera 
olika aktörer som ansvar för dem. Fastighetsskötare och städpersonal tillför sådant 
som har med drift och akut underhåll att göra, dvs. städkemikalier, packningar till 
kranar etc. Vid planerade underhållsåtgärder är det SKB:s hantverkare eller 
entreprenörer som anlitas av SKB som ansvarar för de byggmaterial, färger, lim etc. 
som förs till Idö-Våldö. Det inre lägenhetsunderhållet ansvarar som nämnt de boende 
till stor del själva för.  
 
Materialval i samband med planerat underhåll är dock något som görs gemensamt 
för hela SKB:s bestånd och inte separat för varje förvaltningsenhet. SKB har redan 
sedan flera år tillbaka arbetat aktivt med att förhindra att miljöfarliga produkter 
köps in. De ställer också miljökrav på de entreprenörer som de anlitar. 
 
För att öka kunskapen om vilka material som först just till Idö-Våldö skulle en 
loggbok kunna föras över de material som tillförs. På så sätt skulle den kunskapen 
finnas till exempel när husen rivs eller när något ska ersättas i samband med 
underhåll. Det skulle göra det bli enklare att återvinna eller ta hand om farliga 
material. Genom att låta underhållet vara varsamt, dvs. inte byta ut byggdelar i 
onödan och genom att se till att underhållsåtgärder genomförs i tid kan SKB 
förhindra att byggnaderna och deras installationer inte slits mer än nödvändigt. 
Därmed minskar behovet av omfattande underhållsåtgärder eller ombyggnad. När 
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Miljöstuga i Idö-Våldö 

det gäller de boendes renoveringar brukar SKB rekommendera de boende att välja 
entreprenörer som uppfyller SKB:s miljökrav. Detta skulle kunna kompletteras 
med information till de boende som renoverar själva om vad de ska tänka på för att 
renovera miljöanpassat. 
 
 
AVFALL 

Sedan några år tillbaka är sopnedkasten 
stängda och ersatta av ett antal ställen 
utomhus där osorterat avfall lämnas samt 
fyra miljöstugor där källsorterat avfall 
lämnas. Det finns också en hushållskompost 
och en kompost för trädgårdsavfall i 
området. 
 
De uppgifter om hur mycket avfall som 
hämtas i Idö-Våldö som har samlats visade sig 
vara orimliga när de räknades samman. Därför har de inte tagits med här. 
Anledningen till att de var orimliga kan vara att det osorterade avfallet mäts i antal 
säckar som hämtas och de schablonsiffror på vad en säck väger inte alltid stämmer 
överens med verkligheten.  
 
Alla respondenter kände till miljöstugorna och uppgav att de källsorterade. De 
tycktes också uppskatta att möjligheten fanns i bostadsområdet. Det gäller i 
synnerhet Sofia, den unga tjejen, som har källsorterat sedan barnsben. Även Nils 
som är över 80 år och inte alls har funderat över miljöfrågan kände väl till 
källsorteringsanläggningen. Sofia tyckte dock att det kunde vara svårt att få plats 
med de olika sopfraktionerna i köket. 
Komposten kände dock inte alla till, vilket kan bero på att den ligger lite 
undanskymt på baksidan av den ena huslängan. Även de respondenter som kände 
till komposten använde den inte, eftersom de tyckte att den låg avsides och att de 
ansåg att det verkade 
besvärligt att 
kompostera. 
Kvartersrådets 
sammankallande, som 
själv komposterade, 
uppgav att det var 
ungefär 8-10 hushåll 
som använde 
komposten.  
 
 

 
Komposten i Idö-Våldö 
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Åtgärdsförslag: mer information, centralt placerade komposter och 
sorteringsskåp 
Eftersom det redan fanns källsortering i Idö-
Våldö som verkade fungera relativt väl, skulle 
fortsatta miljöåtgärder främst handla om att 
ytterligare förbättra källsorteringen samt att få 
fler att kompostera. Kvartersrådet trodde att mer 
information skulle behövas. Informationen 
skulle kunna förmedlas på annat sätt andra än 
via lappar i brevlådan, t.ex. i form av en 
miljöcirkel, studiebesök vid en deponi eller vid 
ett bostadsområde med välfungerande och 
välanvända komposter. 
 
Genom att placera komposter mer centralt och 
informera om detta skulle eventuellt andelen 
komposterande kunna ökas. I samband med att man bygger om kvarterslokalen 
skulle till exempel ett kompostrum i källaren kunna byggas. Genom ordna bättre 
utrymmen i köket, t.ex. ett sorteringsskåp skulle det bli enklare att sortera soporna.  
 
DAG- OCH AVLOPPSVATTEN  

Avloppsvattnet från Idö-Våldö hamnar liksom en stor del av Stockholms 
avloppsvatten i Henriksdals reningsverk. Där renas det i steg: mekanisk, biologisk 
och kemisk rening. Det renade vattnet släpps ut i Östersjön. När fallstudien 
genomfördes var reningen ganska god, men reningsprocesserna kan störas om 
avloppsvattnet innehåller kemikalier från färg, lösningsmedel och nagellack. Vid 
reningen uppstår dessutom ett slam som skulle kunna användas som gödsel på 

åkrarna. Slammet används inte som gödsel 
eftersom LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) 
anser att halten av bromerade 
flamskyddsmedel är för hög. Slammet 
innehåller också zink, kvicksilver, nickel, 
koppar och krom som skadar djur och 
växtlighet i sjöar och hav (Stockholm 
Vatten, 2002).  
 
Vad Idö-Våldöborna samt den lokala 
förvaltningspersonalen slängde eller hällde i 
avloppet finns det inga uppgifter om. För att 
få reda på det krävs sannolikt kemiska 
mätningar i det avloppsvatten som lämnar 
Idö-Våldö, något som inte har varit möjligt 
att göra inom fallstudiens ramar. 

 
Exempel på hur ett 

källsorteringsskåp kan se ut 

Exempel på urinsorterande toalett 
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Åtgärdsförslag: urinsortering i samband med stambyte 
Ett sätt att ta tillvara på de näringsämnen som finns i avloppsvattnet är att införa 
urinsorterande toaletter varifrån urinen tas tillvara för att användas som 
jordförbättringsmedel (Svane & Wijkmark 2002). Urinsortering skulle kunna 
införas i Idö-Våldö i samband med ett stambyte då alla WC-stolar och rör ändå 
byts ut. Införande av urinsorterande toaletter bör dock utredas ordentligt eftersom 
det krävs avsättning för urinen, dvs. att någon jordbrukare eller motsvarande vill ta 
hand om den, och plats för lagring (brukar ske i nedgrävda tankar). Om 
urinsortering införs krävs också att de boende informeras, eftersom urin och 
fekalier inte får blandas. Tidigare erfarenheter (Nilsson, 1998) visar att 
urinsorterande toaletter också kan öka medvetenheten hos de boende om vad de 
slänger i toalettstolen, vilket skulle leda till minskat inslag av gifter i 
avloppsvattnet.  
 
 

Åtgärdsförslag: lokalt 
omhändertagande av 
dagvatten 
Också dagvattnet i 
Stockholm innehåller 
skadliga ämnen av olika 
slag, främst från biltrafiken. 
Dagvattnet rinner ner i 
gatubrunnar och hamnar så 
småningom i reningsverket 
tillsammans med 
avloppsvattnet. Genom att 
ta hand om dagvattnet 
lokalt (LOD) kan gifterna 
lagras i växter och jord 
vilket är bättre än att de 
hamnar i vattendrag och 
sjöar (Stockholms 
Miljöport 2002). I samband 
med underhåll av utemiljön 
i Idö-Våldö skulle en anläggning med dammar och bäckar där vattnet tas omhand 
lokalt kunna göras. Denna anläggning skulle också bidra till en mer trivsam 
utemiljö. Något annat som skulle kunna bidra till att öka trivseln i utemiljön och ta 
hand om en liten del av dagvattnet lokalt vore att införa sedum, en växt som lagrar 
gifter från dagvatten, på några tak, t.ex. på miljöstugorna. Denna åtgärd skulle dock 
ha till huvudsyfte att öka trivseln och öka miljömedvetandet hos de boende. En 

Exempel på lokalt omhändertagande av dagvatten i 

bostadsområdet Inspektoren i Kalmar 
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annan möjlig åtgärd för att minska utsläppen i dagvattnet skulle kunna vara att 
införa en "bilvårdsplats", dvs. en iordningställd plats för biltvätt med fettavskiljare 
så att farliga ämnen separeras från avloppsvattnet (Holm & Persson 1998). Dessa 
åtgärder skulle kunna göras i samband med underhåll av utemiljön.  
 
 
Information om vad som får slängas/hällas i avloppet 
Avloppsvattnets innehåll beror till största delen på de boendes vanor. Införande av 
urinsorterande toaletter kan kanske bidra till ökad medvetenhet, men för att uppnå 
sådan medvetenhet krävs sannolikt information. Även om urinsorterande toaletter 
inte införs skulle SKB kunna informera de boende om vad som inte bör 
slängas/hällas i toaletten. Ett sätt för förvaltaren att informera skulle vara att 
anordna ett studiebesök i t.ex. ett reningsverk.  
 
 
 
RESOR OCH TRANSPORTER 

Några uppgifter om hur många och långa boendes och förvaltares resor till och från 
Idö-Våldö var har inte samlats in. De 309 Idö-Våldöbornas resor torde dock vara 
betydligt fler än förvaltarens, trots att förvaltningspersonalen som är stationerad i 
norra Stockholm får resa långt för att komma till Idö-Våldö. Eftersom 
förvaltningspersonalens resor är dessutom en angelägenhet för hela SKB snarare än 
för miljöarbete i Idö-Våldö diskuteras det inte här.  
 
Några uppgifter om hur många hushåll som äger bil i Idö-Våldö har inte heller 
samlats in. Det torde vara åtminstone 47 procent av hushållen med tanke på att 87 
p-platser var uthyrda (förutsatt att de hushåll som hyr p-plats endast hyr en p-plats 
per hushåll). Förmodligen var dock bilinnehavet större än så eftersom det fanns 
goda möjligheter att parkera på gatan och detta var gratis till skillnad från p-
platserna.  
 
Resultaten av 
boendeintervjuerna visar att 
respondenternas resmönster 
skiljde sig åt, beroende på 
deras livssituation. De som 
reste minst var det äldsta 
paret som inte orkade och inte 
hade anledning till att göra 
annat än att ta sig mellan 
Farsta Centrum och Idö-
Våldö. Mest reste paret i 35-
årsåldern med två barn som P-plats med motorvärmare i Idö-Våldö
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levde ett aktivt liv med arbete, fritidsintressen, sommarstuga och semesterresor. 
Samtliga hushåll bortsett från det mycket gamla paret hade bil.  
 
 
Åtgärdsförslag: motorvärmare och cykelförvaring 
Frågan är hur de boendes resvanor kan ändras. Boendeintervjuerna indikerade att 
resvanorna främst verkar bero på faktorer utanför det lilla grannskapet, t.ex. var 
arbetsplatsen låg, var vännerna bodde eller var landstället fanns. Rent allmänt sett 
är annars förutsättningarna för att klara sig utan bil relativt goda i Idö-Våldö, som 
ligger nära Farsta Centrum med affärer och service och nära stora grönområden. 
Ett problem är dock trafiken i omgivningen, kvinnan i 35-årsåldern sade t.ex. att 
hon och hennes familj helst tog bilen även till grönområdena bara någon kilometer 
bort för att hon ”ville slippa se det fula i närheten”.  
 
I förvaltningen av Idö-Våldö ingick att erbjuda de boende p-platser och 
cykelförvaring och det är där som tekniska åtgärder för att minska den negativa 
miljöpåverkan från de boendes resor kan göras. När fallstudien genomfördes fanns 
det i Idö-Våldö redan motorvärmare vid några av parkeringsplatserna som SKB 
installerat. Motorvärmare gör att bilen drar mindre bensin vid start än om den 
startas kall och därmed minskar utsläppen. 
 
SKB tillhandahöll också cykelställ och ett cykelrum i gatuplan. Cykelrummet var 
lättillgängligt men det fanns enbart ett på ena sidan av gatan. De som bodde på den 
andra sidan var tvungna att korsa gatan för att hämta sin cykel, något som en av 
respondenterna ansåg vara ett problem. Genom att också införa ett cykelrum på 
andra sidan gatan, t.ex. i samband med att kvarterslokalen byggs om, skulle det bli 
enklare för Idö-Våldöborna på den sidan av gatan att använda cykeln.  
 
Cykelställen utomhus i Idö-Våldö var små och saknade tak. Eftersom cyklar som 
står ute i regn slits ut fortare och blir obehagligt blöta skulle införande av cykelställ 
med tak bidra till att öka komforten för de som cyklar och därmed uppmuntra till 
cykling. I samband med underhåll av utemiljön skulle de nuvarande cykelställen 
kunna ersättas med sådana som har tak och möjlighet att låsa cykeln vid bakhjulet.  
 
 
Åtgärdsförslag: bilpool och boendeinformation 
En s.k. bilpool i Idö-Våldö skulle också kunna bidra till mer miljöanpassade 
transporter. En bilpool innebär att flera personer delar på någon eller några bilar 
som bokas när de behövs. På så sätt används bilen när den verkligen behövs och 
inte för korta resor till affären och dylikt då det går bra att välja andra färdmedel. I 
en bilpool är bilarna dessutom oftast av god kvalitet och miljöprestanda. SKB har 
idag ett avtal med Statoil om bilpool och om tillräckligt många boende (10-12 
personer) i ett område efterfrågar en bilpool får de en. Det innebär att Statoil sköter 
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administration; service, reparationer, bensin, tvätt samt att försäkring ingår (Statoil  
uå). Bokning av bil sker via Internet. När fallstudien av Idö-Våldö genomfördes 
fanns inte någon bilpool i området. Kvartersrådets medlemmar hade olika syn på 
idén om bilpool, några tyckte att det verkade vara en bra idé och andra uppskattade 
den inte. De intervjuade boende tillfrågades inte om vad de anser om bilpool varför 
sådana uppgifter saknas. 
 
 
 
ROBUSTHET  

Någon statistik om personskador eller brott i Idö-Våldö har inte gått att få, eftersom 
polisen inte för statistik på den nivån. Enligt polisen i Farsta är dock brottsligheten 
större i Farsta än i resten av Stockholm. I Idö-Våldö fanns något 
som kallades "Grannsamverkan mot brott" när fallstudien genomfördes. Det 
innebär att grannarna kontrollerar att inget misstänkt sker i området och rapporterar 
till bortresta grannar om det har skett något misstänkt. De boende som intervjuats i 
Idö-Våldö ansåg att det är ett lugnt område, bortsett från gatan som löper mellan de 
två huslängorna. Enligt kvartersrådet brukar den vara ganska trafikerad tidvis och 
och hastigheten på de förbipasserande fordonen brukar vara hög. När fallstudien 
genomfördes var hastighetsbegränsningen 50 km/h och det fanns inget 
övergångsställe. Kvartersrådet har ansökt hos gatu- och fastighetskontoret om att 
ett övergångsställe ordnas utan att få gehör. De trodde dock att förutsättningarna 
för att få övergångställe skulle vara bättre om SKB ställde sig bakom kravet.  
 
Det finns inga uppgifter som tyder på att större avbrott av livsnödvändig 
försörjning eller i viktiga samhällsfunktioner hade inträffat i Idö-Våldö under 
överskådlig tid. De skyddsrum som finns i området kontrollerades regelbundet, 
men det fanns inte någon särskild beredskapsplan. Inte heller fanns det någon form 
av uppbackning, t.ex. i form av ett reservelaggregat att användas vid strömavbrott. 
SKB hade dock ett mobilt sådant som de införskaffade i samband med 
millennieskiftet.  
 
 
Brandvarnare och förbättrad trafiksäkerhet 
Någon form av hastighetsbegränsning skulle minska risken för personskador och 
öka "gårdskänslan" i området. Genom att installera brandvarnare i gemensamma 
utrymmen och erbjuda hushållen brandvarnare skulle risken för skador i samband 
med brand kunna minskas. 
 
I viss mån skulle de miljöåtgärder som föreslås, t.ex. solfångare och solceller 
kunna bidra till att öka robustheten om det t.ex. skulle bli ett strömavbrott, förutsatt 
att det inte krävs el för att driva solfångarna. Ett välisolerat hus står också emot 
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kyla bättre och om det fanns ett välfungerande system för kompostering i området 
skulle konsekvenserna av ett avbrott i sophanteringen inte vara lika allvarliga.  
 
Det är dock svårare att ha beredskap inom det lilla grannskapet för avbrott i 
matförsörjningen. Alternativ matförvaring, t.ex. jordkällare skulle kunna ordnas, 
men odlingar i området räcker inte till att föda Idö-Våldöborna. Möjligtvis skulle 
sådana odlingar ge ett bidrag vid en nödsituation men sådan beredskap torde dock 
inte vara en angelägenhet främst för det lilla grannskapet.  
 
 
Mötesplatser för att skapa bättre grannsämja  
Enligt kvartersrådets medlemmar var den sociala robustheten när fallstudien 
genomfördes i Idö-Våldö inte dålig, men inte heller bra. Det var ingen osämja men 
de boende hade inte heller mycket kontakt med varandra. Framför allt var de yngre 
Idö-Våldöborna enligt kvartersrådet inte intresserade av att delta vid gemensamma 
aktiviteter, något som de trodde berodde på avsaknad av tid och motivation. Bodil, 
den medelålders kvinnan som var med i kvartersrådet var dock intresserad av att 
umgås med grannarna. Hon upplevde det emellertid som om det mest var de äldre 
som umgicks och att aktiviteterna mest var till för dem. Själv skulle hon vilja starta 
en odlingsgrupp i området, men det var inte kvartersrådets sammankallande och 
kassör särskilt positiva till, trots att de efterlyste initiativ från de yngre Idö-
Våldöborna. 
 
Social robusthet är sannolikt svår att skapa i samband med förvaltning –det går 
endast att ge goda förutsättningar. Ett sätt är att se till att det går att träffas. En 
sådan åtgärd planeras redan av SKB, nämligen att bygga ut kvarterslokalen. Utöver 
att den kan fungera som en samlingsplats i fredstid skulle den kunna vara en plats 
för vård av sjuka, utbyte av information m.m. i samband med krig eller katastrof. 
Genom att ordna fler mötesplatser utomhus, t.ex. växthus, bänkar, odlingslotter etc. 
skulle förutsättningarna för att grannarna träffas utomhus kunna förbättras.  
 
Genom att uppmuntra de boende till att starta verksamheter utanför kvarterets 
ordinarie som är till för andra grupper av boende än de som redan deltar i 
gemensamma aktiviteter t.ex. trädgårdsgrupper, miljöcirklar, yogakurser etc., 
skulle engagemanget och den sociala robustheten i Idö-Våldö eventuellt kunna 
ökas. Kortare kurser om första hjälpen och hemberedskap skulle också kunna 
ordnas i Idö-Våldö för att öka de boendes beredskap. Detta skulle kunna göras i 
samarbete med t.ex. Civilförsvarsförbundet. 
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MILJÖSTRATEGIN FÖR IDÖ-VÅLDÖ 

Utifrån de förutsättningar som redovisats i detta kapitels föregående avsnitt gjorde 
jag en miljöstrategi för Idö-Våldö med förslag på tekniska åtgärder, 
boendeinformation m.m. för att minska den negativa miljöpåverkan och öka 
robustheten. I detta avsnitt redovisas förutsättningarna för att utarbeta 
miljöstrategin, själva utarbetandet samt en sammanfattning av strategin. 
 
 
Underhållsplan saknas 
Som tidigare nämnt var det meningen att miljöstrategin skulle baseras på en 
underhållsplan. Någon sådan fanns dock inte för Idö-Våldö. SKB hade 
(Stockholms Kooperativa Bostadsförening 2000) upphandlat ett 
underhållsdatasystem för att bättre kunna planera det långsiktiga underhållet men 
när fallstudien genomfördes var systemet inte klart för användning. Den person på 
SKB:s centrala förvaltning som ansvarade för underhållet hade arbetat länge hos 
SKB och tycktes ha byggnaderna "i huvudet". Han använde sig av ett eget system 
där han markerade med färg på planritningar över förvaltningsenheterna var och 
när olika underhållsåtgärder ska genomföras. Den information om Idö-Våldös 
framtida underhåll som han gav var knapphändig, allt jag fick veta var att några 
måleriarbeten skulle genomföras det nästkommande året. På Idö-Våldös årsmöte 
berättade dock distriktschefen om åtgärder som var planerade, nämligen följande: 

-Stammarna ska bytas så småningom 
-Fönstren ska ses över 
-Utemiljön ska fräschas upp 
-En ny och större kvarterslokal ska byggas (fastighetsskötarnas nuvarande 
kontor som var inhyst i en lägenhet ska flyttas till den gamla kvarterslokalen)  

 
Det fanns dock ingen tidplan för nämnda uppgifter. För att kunna göra en 
långsiktig miljöstrategi för Idö-Våldö konstruerade jag därför en egen 
underhållsplan med ett tidsspann på tio år.  Den konstruerade underhållsplanen 
kom att se ut på följande vis: 
 
2002: Fönsteröversyn och ombyggnad av kvarterslokal 
2003: Ommålning av fönsterkarmar 
2004: Översyn av miljöstugor 
2005-2006: Stambyte  
2008: Takarbeten 
2012: Underhåll av utemiljön 
 
Denna "underhållsplan" använde jag sedan som underlag för de miljöåtgärder som 
föreslås i miljöstrategin. 
 



69 

Distriktsförvaltning

Förvaltningsservice

Förvaltningsadministration

Miljö/Kvartersråd

FÖRVALTNING

Data

Lån/finans

Redovisning

Leverantörskontrakt

Personal/löner

Intendentur

ADMINISTRATION

Byggadministration

VVS/Energi

Planerat fastighetsunderhåll

Kvalitet/Miljö

TEKNIK

Medlemsservice

Uthyrning

Information

Kundtjänst

Växel/reception

MARKNAD

VD

 
SKB:s förvaltningsorganisation, baserat på Stockholms Kooperativa Bostadsförening 2001 och 2002, 

miljöarbetet har flyttats över till teknikavdelningen 

 
Förändrade förutsättningar för miljöarbete 

Allmänt kan sägas att det konkreta utvecklingsarbetet detta år har varit mindre omfattande än 

tidigare (Stockholms Kooperativa Bostadsförening, 2001 s. 17).  

 
Under år 2000 och 2001 skedde en omstrukturering i SKB:s organisation, något 
som också har haft konsekvenser för miljöarbetet och därmed för fallstudien. Strax 
innan fallstudien påbörjades slutade också miljösamordnaren som hade varit med 
och satt igång miljöarbetet på SKB i början på 1990-talet. Hon slutade dock inte på 
grund av omstruktureringen utan för att hon helt enkelt ville arbeta med annat. En 
kvalitets- och miljöansvarig hade visserligen nyligen anställts, men hon var när 
fallstudien utfördes ny på arbetsplatsen och hade inte hunnit etablera sig. Hennes 
huvudansvar var också kvalitetsarbete varför miljöarbetet kom i andra hand.    
 
När fallstudien genomfördes fanns alltså inte någon miljösamordnare att samarbeta 
med. Eftersom personalen var stressad p.g.a. omorganisationen hade de ont om tid 
för att ägna sig åt fallstudien. Distriktschefen för förvaltning av det distrikt där Idö-
Våldö ligger var positivt inställd och intresserad av studien, men hon hade sällan 
tid att träffa mig, varför min arbetsinsats blev större än förväntat. 
 
Miljöarbetet hade i samband med omorganisationen också flyttats från 
förvaltningsavdelningen till den tekniska avdelningen. Det innebar att 
tyngdpunkten i miljöarbetet förskjuts från boendeinformation och samråd till 
tekniska miljöåtgärder.  
 

 
Alla var inte positiva till forskningsprojektet 
Utöver att flera av förvaltarna saknade tid fanns det också förvaltningspersonal 
som inte var intresserade av miljöstrategin och min studie. Detta visade sig i att 
viss personal inte kom till möten om miljöstrategin utan att ange varför trots att de 
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uppenbarligen befann sig på kontoret. Enligt distriktschefen och förvaltningschefen  
berodde det på att förvaltningspersonalen hade haft olika ”bilder” eller ”synsätt” på 
vad en miljöstrategi innebar : 
 

Alla fick olika Aha-upplevelser eller bilder av projektet. Jag såg det som en hjälp för en 

långsiktig planering istället för de ettårsplanerna som vi har idag. Planen ska bara vara 

vägledande, men man ska motivera varför man inte följer den när så är fallet 

(Distriktschefen). 

 
Vi hade olika synsätt på "fluffiga budskap", tekniker vill ofta ha konkreta besked till skillnad 

från humanisterna (Förvaltningschefen). 

 
Ointresset för projektet hos vissa förvaltare påverkade också i viss mån mitt arbete 
med miljöstrategin, eftersom vissa personer i organisationen var svåra att träffa och 
jag därmed inte fick någon information från dem. 
 
 
Tillvägagångssätt 
Den första delen av arbetet med miljöstrategin handlade huvudsakligen om att 
samla in de uppgifter om Idö-Våldö och SKB som redovisats i föregående avsnitt. 
Därefter gjorde jag en litteraturstudie samt Internetsökning för att finna miljö- och 
robusthetsåtgärder som kunde passa för ett litet grannskap. Resultatet blev en 
bruttolista på åtgärder som handlade om allt från tilläggsisolering till skapande av 
mötesplatser i utomhus. Utifrån de data jag samlat in och diskussioner med 
kvartersråd och förvaltare kring åtgärderna på bruttolistan valde jag ett antal 
åtgärder som jag ansåg möjliga att införa i Idö-Våldö. Som nämnt i kapitel 3 har 
dock ingen teknisk undersökning eller ekonomisk utvärdering gjorts av åtgärderna. 
Tanken har som tidigare nämnt varit att miljöstrategin ska vara någonstans mellan 
en vision och en plan. Syftet med det förslag till miljöstrategi för Idö-Våldö som 
presenteras här är dessutom främst att det ska vara ett diskussionsunderlag för den 
utvärdering som redovisas i nästa avsnitt. 
 
Jag gjorde miljöstrategin i form av en matris där varje rad representerade ett år. 
Kolumnerna var uppdelade i följande typer av kategorier: 
 

Underhållsåtgärd: den planerade underhållsåtgärden beskrivs 
Miljö- och robusthetsåtgärd: teknisk miljö- eller robusthetsåtgärd i samband 
med underhåll beskrivs (några miljö- och robusthetsåtgärder som föreslås har 
inte kopplats till en underhållsåtgärd) 
Förslag från boende: åtgärder som föreslagits av boende   
Information, utbildning och samråd: förslag till åtgärd som syftar till att 
ändra de boendes vanor och eller öka den sociala robustheten  
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Tanken med matrisen var att skapa överblickbarhet och att sambandet mellan olika 
typer av åtgärder skulle vara synligt. Överblickbarheten gjorde dock att texten blev 
mycket kortfattad. Därför gjorde jag en bilaga till miljöstrategin där miljö- och 
robusthetsåtgärderna beskrivs mer utförligt. Där finns också bakgrundsinformation 
om Idö-Våldö samt miljö- och robusthetsmål som jag satte upp. Målen baseras 
delvis på de Svenska Miljömålen och dels på egna antaganden om vad som skulle 
vara rimligt att uppnå.  
 
 

Exempel –miljöstrategin år 2002-2003 

 UNDERHÅLLS-

ÅTGÄRD 

MILJÖ- OCH 

ROBUSTHETSÅT

GÄRD 

FÖRSLAG FRÅN 

BOENDE 

INFORMATION, 

UTBILDNING OCH 

SAMRÅD 

2002 -Fönsteröversyn 

-Ombyggnad av 

kvarterslokal 

-Termografering (sid. 

4) 

-Utredning, 

energisparåtgärder 

vid fönsteröversyn 

(sid. 4) 

-Utveckling av  

kvarterslokal  (sid. 9) 

-Anteckningsbok 

över de material som 

tillförs byggnaderna 

(sid. 7) 

 

-Utökad 

kvarterslokal 

-Möjlighet för 

boende att odla 

(sid. 10) 

-Övergångsställe 

på Östmarksgatan 

(sid. 8) 

-”Boendepärm” att 

spara miljöinformation 

mm (sid. 10) 

-”Ingen reklam tack" –

lappar till alla boende 

(sid. 8) 

-Samråd om 

kvarterslokal (sid 10) 

-Infobladet "Idö-

Våldö-bladet" 

introduceras (sid. 10) 

 

2003 -Ommålning av 

fönsterkarmar mm 

-Trädgårdsgrupp 

bland boende   (sid. 

9) 

-Isättning av 

isolerruta i fönster 

(sid. 4) 

-Tätning av fönster 

och fasader (sid. 4) 

-Trimning av 

värmeanläggning 

(sid. 5) 

-Inköpsrutiner, 

diverse 

underhållsmaterial 

(sid. 7) 

 

 -Utbildning av 

fastighetsskötare i 

energifrågor (sid. 5) 

-Information till 

boende om 

energisparåtgärder i 

samband med isättning 

av isolerruta (sid 4.) 

-Bilpoolsinformation 

(sid. 9) 

-Beredskapsutbildning 

(sid. 10) 

-Miljöcirkel (sid. 11) 
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Sammanfattning av miljöstrategin i löptext 
Här redovisas en sammanfattning av miljöstrategin i löptext. Själva strategin i 
tabellform finns i bilaga 5.  
 
År 2002: Fönsteröversyn och start för miljöarbetet 
Miljöarbetet inleds med att ett informationsblad, en boendepärm och "nej till 
reklam"-dekaler delas ut till de boende. Meningen med boendepärmen är att Idö-
Våldöborna ska kunna spara framtida miljöinformation i den. Från och med nu ska 
också alla de material som tillförs byggnaderna i samband med underhåll samlas in 
och dokumenteras av förvaltningen. I samband med fönsteröversyn gör SKB en 
utredning om vilka energisparåtgärder som kan vara lämpliga. Det kan handla om 
ytterligare tätningar, byte av fönster, isättning av isolerruta eller tilläggsisolering av 
fasad och vindsbjälklag. 
 
År 2003: Fönsterunderhåll och miljöutbildningar  
Detta år ska fönstren åtgärdas och då genomförs också någon eller några av de 
nämnda energisparåtgärderna. I samband med detta utbildas också 
fastighetsskötarna i energifrågor och förvaltningen informerar de boende om hur de 
kan spara energi. SKB stöttar kvartersrådet i att starta en miljöcirkel och en 
beredskapsutbildning. De boende informeras igen om möjligheten att vara med i en 
bilpool.  
 
År 2004: Miljöfarligt avfall och uppsamling av elektronikskrot 
I samband med översyn av miljöhusen påbörjas också en uppsamling av 
elektronikskrot och miljöfarligt avfall i dessa hus. SKB börjar köpa miljömärkt el 
till Idö-Våldö. I samband med detta informerar förvaltningen de boende om hur de 
kan spara el och själva välja miljömärkt el. 
 
År 2005: Förberedelser inför stambyte och fler komposter 
Nu påbörjas förberedelserna inför stambytet och i samband med det görs en 
utredning kring ev. införande av urinsortering. Tillsammans med de boende hålls 
samrådsmöten om urinsortering. Detta år hjälper SKB kvartersrådet att hålla en 
kompostcirkel. Om den får positivt utfall utökas komposteringen i området. 
Beredskapsutbildningen från år 2003 upprepas. 
 
År 2006: Urinsortering och toalettikettinformation 
Om föregående års utredning har givit klartecken införs urinsortering i samband 
med stambytet. I samband med stambytet införs snålspolande kranar och toaletter, 
källsorteringsskåp i köken och kylar och frysar äldre än tio år byts mot de mest 
energisnåla varianterna. Om urinsortering införs krävs det en välplanerad 
informationsinsats från SKB. I samband med den kan de boende också få 
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"Toalettikettinformation", dvs. information om vad som inte bör slängas/hällas i 
avloppet. 
 
År 2007: Utredning om solfångare och solceller 
I samband med förberedelse för takomläggning görs en utredning kring att sätta 
solfångare och solceller på taken. Samrådsmöten hålls med boende där man 
diskuterar dessa.  
 
År 2008: Tilläggsisolering av vindsbjälklaget och ev. installation av solfångare 
och solceller 
I samband med takarbetet tilläggsisoleras vindsbjälklaget. Ev. installeras solfångare 
och solceller på taken. SKB informerar också om hur de boende kan spara energi 
genom att ändra vissa vanor. 
 
År 2009: Miljöcirkel 
Förvaltning eller kvartersråd håller en återigen miljöcirkel för de boende i Idö-
Våldö. 
 
År 2010: Individuell mätning och debitering av värme  
Förutsättningarna att mäta och debitera värme individuellt utreds och genomförs 
eventuellt. I samband med information om individuell värmemätning och 
debitering informerar SKB Idö-Våldöborna om hur de kan minska sin 
energianvändning. 
 
År 2011: Förberedelser inför upprustning av utemiljön 
I samband med att utemiljöåtgärder planeras utreds förutsättningarna för lokalt 
omhändertagande av dagvatten, sedumtak på miljöstugorna och växthus. 
Samrådsmöten hålls. De boende inbjuds att komma med egna förslag på 
utemiljöåtgärder.  
 
År 2012: Lokalt omhändertagande av dagvatten och andra utemiljöåtgärder  
De utemiljöåtgärder som beslutades året innan genomförs. 
"Toalettikettinformationen" från år 2006 upprepas. En ny underhållsplan och 
miljöstrategi för åren 2013 till 2023 upprättas. 
 
 
 
UTVÄRDERING AV MILJÖSTRATEGIN 

Det tredje momentet i fallstudien var att låta nyckelpersoner bland förvaltare och 
kvartersrådet utvärdera förslaget till miljöstrategi för Idö-Våldö. Två 
utvärderingsseminarier, ett i kvarterslokalen med kvartersrådets medlemmar och 
distriktsförvaltare, samt ett på SKB:s kontor med berörda förvaltare genomfördes. 
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Det första hölls i kvarterslokalen. Av de fjorton personer som hade bjudits in 
(kvartersrådet samt några av de boende som intervjuats) kom fem. Inga av de 
boende som intervjuats kom till seminariet. Närvarande var, bortsett från mig och 
min handledare, kvartersrådets sammankallande, kvartersrådets f.d. kassör (han 
avgick vid årsmötet några månader tidigare), en övrig medlem i kvartersrådet, 
distriktschefen, och den administrative förvaltaren.  
 
Vid seminariet på SKB:s kontor deltog distriktschefen, förvaltningschefen, 
trädgårdsteknikern, den administrative förvaltaren, driftsansvarige, jag och min 
handledare. 
 
 
Svårt att nå hyresgästerna 
Vid båda mötena verkade de förvaltare och medlemmar av kvartersrådet som 
deltog vara allmänt positiva till miljöstrategin. De sade att de uppskattade 
utformningen och hade få konkreta synpunkter, vare sig på miljöstrategins 
utformning eller på de åtgärder som föreslagits. Det kan bero på att de verkligen 
uppskattade strategin, men också att de inte ville eller vågade "klaga" på den.  
 
Trots att nyckelpersonerna var positiva till miljöstrategin i sig, tvivlade flera av 
dem på om den skulle gå att genomföra i praktiken. Kvartersrådets 
sammankallande oroade sig för att hyresgästerna inte skulle engagera sig, bara det 
att flera av kvartersrådets medlemmar uteblev vid utvärderingsseminariet såg han 
som ett dåligt tecken: ”Det svåra är att nå ut till alla hyresgäster. Man ser ju redan 
idag att det ju är praktnatt”. 
 
Distriktschefen trodde dock inte att engagemanget alltid behöver vara så lågt, om 
åtgärderna förverkligas skulle  det enligt henne skapa engagemang. Men 
kvartersrådets representanter trodde henne inte. Enligt kvartersrådets 
sammankallande brukade alltid samma personer komma på mötena och f.d. 
kassören trodde att det berodde på att de boende intresserar sig främst för den egna 
lägenheten och det egna hushållet än för bostadsområdet: ”Folk vill bo och betala 
hyra och inte engagera sig i boendet idag”. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser viktigt 
Ekonomiska konsekvenser vid ett genomförande av miljöstrategin var något som 
diskuterades både av förvaltare och av kvartersrådsmedlemmar. Helst skulle 
åtgärderna innebära en ekonomisk vinst, då skulle acceptansen för ett 
genomförande av åtgärderna öka hos både boende och förvaltning. Eftersom 
förvaltningsenheten Idö-Våldö inte är en ekonomisk enhet märks dock knappast 
sådana besparingar som miljöåtgärderna skulle kunna leda till, t.ex. minskade 
kostnader för sophämtning, energianvändning och vattenanvändning, eftersom 
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dessa vinster skulle fördelas över SKB:s hela bestånd. En möjlighet att synliggöra 
sådana driftsvinster skulle enligt förvaltningschefen kunna vara att SKB 
särredovisade underhålls- och driftskostnader och såg till att varje 
förvaltningsenhet hade separat ekonomi för dessa poster. Enligt förvaltningschefen 
pågick ett sådant experiment i en av SKB:s förvaltningsenheter. Det hade dock, 
enligt förvaltningschefen, visat sig att det idag inte finns så mycket för det enskilda 
hushållet att tjäna på vatten- och energisparande eftersom den kostnaden är relativt 
liten jämfört med andra kostnader relaterade till bostadsförvaltning. 
 
 
Långsiktig planering -för och emot 
Några av förvaltarna, i synnerhet driftsansvarige, uppskattade den långsiktiga och 
strukturerade planering som miljöstrategin och den konstruerade underhållsplanen 
illustrerade. Han ansåg att SKB redan arbetade så i viss mån på driftenheten där 
man har utvecklat datoriserade system för styrning, mätning etc. Enligt 
driftsansvarige var det dock ett tag kvar till dess att alla system skulle kunna 
samordnas.  

 

Vi jobbar delvis så här idag, fast den här (miljöstrategin) innehåller olika ansvarsområden 

samlade. Idag har varje delområde förhoppningsvis en plan. Men samverkan har vi inte jobbat 

så mycket med. Fast vi är på väg mot ett processtänkande. Men processen dit tar tid--- 

 
En miljöstrategi skulle enligt honom kunna vara en del av en förvaltningsplan som 
är en övergripande plan för en förvaltningsenhet där omvärldsbeskrivning m.m. 
ingår. Förvaltningschefen instämde, visst var det ett idealiskt sätt att planera på, 
men enligt honom arbetar få förvaltare på det sättet i verkligheten. Hans erfarenhet 
var att underhållsplaner sällan används i praktiken och att det kostar att hålla igång 
ett sådant system: 
 

En matris (syftar på miljöstrategin) är mycket tydligare och bättre än att jobba "spontanistiskt" 

som vi gör idag, fast det är viktigt att ajourhålla planen och det kostar på. 

 
 
Information eller bevakning? 
Hur information till de boende och formerna för boendemedverkan borde se ut 
diskuterades vid båda utvärderingsseminarierna. Förvaltningschefen konstaterade 
att minskning av energianvändning och dylikt brukar ske i samband med 
informationsåtgärder, men de håller bara i sig ungefär ett år. För att få ett varaktigt 
resultat måste informationen enligt förvaltningschefen upprepas: ”Man måste tjata 
hela tiden”. 

 

Enligt distriktschefen är det viktigt att flera olika informationskanaler används så 
att så många som möjligt nås, en del föredrar enligt henne informationsmöten 
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medan andra vill hellre ha informationslappar. Driftsansvarige ansåg dock att det 
inte alltid ens räcker med information och samråd: 
 

Ibland handlar det ju om polisiära åtgärder. I en del områden kan vi via datoriserade system 

gå in och se vilka som har misskött sig när det gäller tvättstugan eller så. 

 
Detta höll dock inte distriktschefen med om, enligt henne fanns det andra vägar att 
gå, t.ex. att använda mer av pedagogiska insatser, men sådant kräver mänskliga 
resurser. När det gäller komposterna i Idö-Våldö har problemet enligt 
distriktschefen varit att sådana saknats. När de boende som ansvarat för komposten 
flyttat har det t.ex. inte funnits någon som har tagit hand om den.  
 
Flera av deltagarna vid seminariet med förvaltningspersonalen trodde att kabel-TV 
skulle kunna vara en lämplig väg att informera de boende. Information via Internet 
trodde däremot inte distriktschefen på, eftersom en stor andel av SKB:s boende 
medlemmar är gamla och därmed ovana vid Internet.  
 
 
Resurser saknas 
När det gällde informationsåtgärder trodde kvartersrådets sammankallande att 
kvartersrådets medlemmar skulle kunna hjälpa till genom att sätta upp lappar och 
delta vid studiebesök: "En hel del av det som står i informationsrutan (i 
miljöstrategin) kan vi hjälpa till med”. 

 

SKB tycktes dock sakna resurser för att förverkliga miljöstrategin och/eller för att 
använda den som ett verktyg för miljöarbete.  
 

Det saknas folk på SKB, vi klarar knappt de grundläggande frågorna i Södra distriktet idag. 

Vi behöver förstärkning med en person som kunde jobba med det här…(distriktschefen). 

 
Även om flera av förvaltarna i teorin var positiva till miljöstrategin som ett verktyg 
för att bedriva miljöarbete, tycktes de vara tveksamma till att använda den i 
praktiken. Driftsansvarig trodde att SKB kommer att kunna använda metoden, men 
först om några år, eftersom datoriserade verktyg ännu saknas: 
 

Underhåll, skötsel och ekonomi ska samordnas. Om man kan jobba med alla instrumenten 

elektroniskt kan vi göra en plan. Fast det går inte att göra förrän om tre år.  

 
Förvaltningschefen, som är den av seminariedeltagarna som ingår i VD-staben 
uttryckte sig i en liknelse: 
 

…när det gäller miljöstrategin som redskap finns det ett problem, det finns ett tjugotal olika 

verktyg och alla dessa är svåra att kalibrera med varann. Där finns till exempel 
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”trädgårdsåret”. Om vi ska använda oss av miljöstrategin måste vi planera in instrumentet så 

att ”jordmånen blir den rätta”, annars finns det risk för att ”andra växter tar över”.  

 
”Trädgårdsåret” är ett projekt som SKB bedrev med syfte att öka intresset för 
utemiljön och för odling bland boende och förvaltningspersonal. 
Förvaltningschefen liknade detta och miljöstrategin liksom andra verktyg för 
miljöarbete med "plantor". När fallstudien genomfördes var "jordmånen inte den 
rätta" vilket kan tolkas som om förvaltningschefen ansåg att SKB redan bedrev 
miljöarbete och att det inte finns resurser för ytterligare ett verktyg för miljöarbete, 
i detta fall miljöstrategin. 
 
 
 
EPILOG 

I februari 2003, knappt två år efter det att fallstudien genomförts, har mycket 
förändrats i Idö-Våldö enligt distriktschefen (telefonintervju). Kvartersrådet har 
bytts ut och de äldre medlemmarna har ersatts av yngre förmågor. Detta har enligt 
distriktschefen lett till att aktiviteterna är fler och annorlunda mot tidigare. Den 
förändrade verksamheten i kvartersrådet har enligt henne till och med lett till 
åsiktsskillnader mellan de äldre och de yngre, som har olika idéer om hur 
gemensamma aktiviteter ska organiseras. 
  
En ny kvarterslokal har iordningställts enligt plan, och den invigdes med en 
middag för Idö-Våldöborna ordnad av kvartersrådet. I februari 2003 fanns också en 
trädgårdsgrupp och enligt distriktschefen hade bastun som också byggdes om i 
samband med att den nya kvarterslokalen iordningställdes blivit populär bland Idö-
Våldöborna.  
 
När det gällde miljöarbetet hade enligt distriktschefen inget särskilt hänt i Idö-
Våldö, bortsett från att förvaltningsenheten ska försöka vara med i ett nytt system 
för sophämtning som ger lägre taxor. SKB anser sig nämligen betala för mycket för 
sophanteringen med tanke på att de i de flesta områden har infört källsortering. Det 
fanns också enligt distriktschefen en boende i Idö-Våldö som var engagerad 
sopsorterare och arbetade aktivt med frågan. Det var dock inte samma person som 
tidigare.  
 
SKB arbetade enligt distriktschefen också med att få fram en mer rättvisande 
energistatistik för Idö-Våldö och andra förvaltningsenheter. Den miljö- och 
kvalitetsansvariga som anställdes när fallstudien genomfördes hade enligt 
distriktschefen först nu börjat engagera sig i miljöarbetet. Målet för miljöarbetet är 
att SKB ska miljöcertifieras. SKB:s webbplats uppdaterades under 2003 med 



78 

miljöinformation. Eftersom sådan information tidigare saknades kan detta vara ett 
tecken på att SKB börjat satsa på miljöarbetet igen.  
 
När det gällde miljöstrategin för Idö-Våldö tycktes dock inget ha hänt. 
Distriktschefen uppgav att hon och de andra på förvaltningsavdelningen försökte 
arbeta för att miljöåtgärder ska införas i samband med underhåll, men de upplevde 
det som om det saknades efterfrågan bland kvartersråd och boende för sådana 
åtgärder. Därmed saknades enligt henne också motiv för SKB:s förvaltning att 
genomföra sådana åtgärder. 
  
 
 
REFLEKTIONER 

I de tidigare avsnitten har förutsättningarna för olika miljöåtgärder diskuterats, 
miljöstrategins utformning och resultatet av utvärderingsseminarierna redovisats. 
Nu återstår att sammanfoga bitarna för att kunna dra några slutsatser.  
 
 
Många möjligheter... 
En dag i januari 2001 besökte jag Idö-Våldö för första gången och såg något som 
jag upplevde som ett ganska ordinärt flerbostadsområde. Då var det svårt att tänka 
sig hur det skulle miljöanpassas. Jag visste en del om boendets miljöpåverkan och 
miljöfrågor i allmänhet men ganska lite om bostadsförvaltning. Genom att studera 
Idö-Våldös förutsättningar och genom att läsa om olika typer av miljöarbete i 
bostadsförvaltning såg jag betydligt fler möjligheter. Det visade sig att det i 
samband med bostadsförvaltning finns åtgärder som har potential att påverka de 
flesta av de miljöaspekter jag har valt att studera. 
 
Det verkar även finnas vissa möjligheter att öka den sociala och tekniska 
robustheten i samband med förvaltning av Idö-Våldö även om mycket av det som 
rör robustheten ligger utanför det lilla grannskapet, t.ex. matförsörjning och 
kommunikationer.  
 
Det visade sig också att det var lätt att få uppgifter om miljöpåverkande flöden 
såsom energianvändning för uppvärmning, fastighetsel och vattenanvändning. 
Uppgifter om avfallsmängder gick däremot inte att få fram. Uppgifter om 
materialflöden, både boendes och förvaltares samt avloppsvattnets innehåll kräver 
mer arbete för att få fram än vad jag ansåg möjligt att lägga ned. Med tanke på alla 
de olika aktörer som ansvarar för dessa flöden: alla 309 boende, fastighetsskötare, 
SKB:s hantverkare, entreprenörer m.m. torde det vara ett relativt omfattande arbete 
att ta fram sådana uppgifter. En viktig slutsats av detta är att ett miljöarbete som 
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syftar på att minska materialanvändningen eller skapa renare avloppsvatten är 
svårare att följa upp än till exempel energisparåtgärder. 
 
 
...och några hinder i SKB:s förvaltningsorganisation 
Trots möjligheterna verkade det också finnas flera hinder för att miljöstrategin 
skulle kunna användas som ett verktyg för miljöarbete av SKB. Ett viktigt sådant 
var att själva idén om miljöstrategin och därmed också forskningsprojektet möttes 
med skepsis av vissa personer på hög nivå inom SKB:s förvaltning. Även om 
skepsisen inte kom till tydligt uttryck märktes det att den fanns där, och att SKB 
inte stöttade projektet fullt ut. Det faktum att en omorganisation nyligen skett och 
att miljöarbetet under tiden för fallstudien saknade resurser och ledning gjorde 
också mitt arbete med miljöstrategin svårare. Det intresse och den drivkraft som 
hade varit nödvändig hos SKB för att förankra miljöstrategin som ett verktyg för 
miljö- och robusthetsarbete saknades därmed.  
 
Ett tredje och grundläggande hinder inom SKB:s förvaltningsorganisation var 
avsaknaden av långsiktig underhållsplanering. Eftersom ingen underhållsplan 
fanns, kom miljöstrategin för Idö-Våldö att få en jämförelsevis svag 
verklighetsförankring. De underhållsåtgärder som är aktuella kommer förmodligen 
att genomföras i en annan ordning i praktiken än i den konstruerade miljöstrategin 
och då kanske inte de föreslagna miljöåtgärderna passar in tidsmässigt.  
 
Planerat underhåll är m.a.o. en förutsättning för miljöarbete i det lilla grannskapet. 
Ska SKB bedriva miljöarbete med hjälp av miljöstrategier liknande den som 
utarbetades för Idö-Våldö krävs ändrade rutiner för underhållsplaneringen, något 
som tycks vara på gång även om t.ex. förvaltningschefen, uttryckte sin skepsis om 
huruvida underhållsplanering fungerar i praktiken.  
 
De nämnda hindren var dock till stor del tidsberoende. Vid ett annat tillfälle, när 
verktygen för underhållsplanering var i användning, omorganisationen var avklarad 
och den nya miljöansvariga hade arbetat under en längre tid, skulle 
förutsättningarna för miljöstrategin som verktyg för miljöarbete i SKB:s 
förvaltningsenheter förmodligen ha varit bättre. 
 
 
Kvartersrådets roll 
Miljöstrategin för det lilla grannskapet utgår ifrån att det finns en lokal 
boendeorganisation som fungerar som en länk mellan boende och förvaltare och att 
denna organisation ska kunna fungera som förmedlare av miljöarbetet. I Idö-Våldö 
finns kvartersrådet, frågan är dock vilken potential denna organisation har för att 
förmedla miljöarbetet. De medlemmar i kvartersrådet som under fallstudien var 
intresserade av miljöstrategin trodde inte att de andra boende skulle delta vid 
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miljöcirklar och andra gemensamma aktiviteter. Detta bekräftas indirekt vid 
boendeintervjuerna då flera av respondenterna verkar hysa ett begränsat intresse för 
gemensamma aktiviteter i det lilla grannskapet. Det som enligt distriktschefen har 
hänt efter det att fallstudien genomfördes antyder dock att det finns boende som är 
intresserade av gemensamma aktiviteter och däribland sopsortering, men inte av 
andra typer av miljöåtgärder.  
 
Intressant att notera är att det finns åsiktsskillnader mellan äldre och yngre kring 
hur de gemensamma aktiviteterna i Idö-Våldö ska utformas. De äldre som var vana 
vid föreningsarbete var enligt distriktschefen besvikna på de yngre som inte 
intresserade sig för formella möten. De yngre i sin tur önskade annat av det 
gemensamma livet i bostadsområdet; till exempel att kunna använda bastun eller 
att vara med och odla i området. Frågan är vilken betydelse dessa åsiktsskillnader 
har för förutsättningarna att bedriva miljöarbete i Idö-Våldö. Med andra ord: hur 
bedrivs miljöarbetet så att de boende får information från förvaltaren och chans att 
påverka förvaltaren på andra sätt än via formella möten? 
 
 
Miljöåtgärder bör helst innebära mervärde 
Som nämnt i början tänks miljöstrategin för det lilla grannskapet också syfta till att 
försöka påverka de boendes vanor genom information, samråd, ekonomiska 
incitament och tekniska åtgärder, t.ex. införande av bättre cykelställ. När det gäller 
information trodde distriktschefen att flesta nås genom att använda flera olika 
kanaler för informationen. Någon grundlig studie av hur olika slags information 
från förvaltaren till de boende verkligen når fram har inte gjorts. Resultatet av 
boendeintervjuerna indikerar dock att synliga åtgärder, såsom införande av 
källsortering uppmärksammas av de boende; informationsblad också, men inte i 
lika stor utsträckning. 
 
Enligt både kvartersrådets medlemmar och förvaltningspersonalen ökas 
acceptansen för miljöåtgärder om de innebär ekonomiska besparingar. Sådana 
skulle på sikt kunna åstadkommas för de hushåll som sänkte temperaturen och 
minskade varmvattenanvändningen om individuell mätning och debitering av 
värme infördes. Andra ekonomiska incitament för Idö-Våldöborna är svårare att 
åstadkommas eftersom ekonomin i SKB är gemensam för hela beståndet.  
 
Frågan är hur viktiga sådana egentligen är i ett bostadsområde med hyresrätter, där 
driftskostnaderna ännu är förhållandevis små jämfört med andra kostnader. Några 
av respondenterna antydde att de var beredda att betala lite extra för den komfort 
som de ansåg att en varm lägenhet och långa duschar innebar. När det gäller avfall 
tycks taxorna ha ökat så pass mycket att SKB börjat intressera sig för att deras 
källsortering är ett motiv för att sänka kostnaderna.  
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För de boende som intervjuades var det viktigt att boendet fungerade bra och var 
bekvämt. För en del handlade det om att ha det varmt hemma och för andra handlar 
det om att det fanns en närbelägen källsorteringsanläggning eller bättre möjligheter 
att reglera temperaturen. Så länge driftskostnaderna är relativt låga, tycks det som 
om det är lika viktigt att miljöåtgärder för att accepteras ger ett mervärde som att 
de minskar boendekostnaderna.  
 
 
Robusthet omfattar många aspekter 
Att hitta förslag till åtgärder som ökar robustheten visade sig vara svårare än att 
hitta förslag till miljöåtgärder. Det beror dels beror på att det finns betydligt mindre 
litteratur som handlar om robusthetsåtgärder i bostadsförvaltning än om 
miljöåtgärder och dels på att begreppet i sig är relativt vagt då det innefattar 
alltifrån tekniska system till grannars relationer.  
 
Visst intresse för teknisk robusthet har enligt SKB:s förvaltningspersonal funnits i 
samband med millennieskiftet, men därutöver verkade det vara relativt begränsat. 
Inte så konstigt med tanke på att de tekniska försörjningssystemen har fungerat 
utan problem länge och gör så än idag.  
 
 
Resultatet påverkas av tillvägagångssättet 
Bortsett från de organisatoriska förutsättningarna hos SKB och Idö-Våldöbornas 
intresse för miljöarbete kan man fråga sig om mitt tillvägagångssätt vid 
utarbetandet av miljöstrategin kunde göras på ett annat sätt för att väcka mer 
intresse. Under det halvår som fallstudien genomfördes gjorde jag flera besök i 
Idö-Våldö och på SKB:s kontor då jag både samlade in data och berättade om mitt 
arbete. Förvaltarnas och kvartersrådets föreställningar om miljöstrategin 
påverkades sannolikt av mitt sätt att vara vid dessa tillfällen. Vissa kommentarer av 
nyckelpersoner indikerade att de inte riktigt respekterade mitt arbete av den 
anledningen att jag var ung och kvinna, något som kan ha påverkat resultatet. Det 
kan m.a.o. tänkas att intresset för miljöstrategin hade varit större hos vissa personer 
om jag t.ex. hade varit en medelålders man och i synnerhet om jag hade varit en 
väletablerad forskare/praktiker. 
 
 
Kan miljöstrategin göras enklare? 
Vid mötena med förvaltningen fick jag flera gånger höra att förvaltningspersonalen 
haft olika "bilder" av hur miljöstrategin skulle fungera. Den ena såg den som en 
teknisk underhållsplan och den andra såg som ett sätt att öka boendemedverkan. 
 
Det har också tagit tid för mig att förstå miljöstrategins möjligheter och 
begränsningar, fallstudien av Idö-Våldö har varit en läroprocess och ett 
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utvecklingsarbete vilket också har skapat osäkerhet. Miljöstrategin med dess 
blandning av tekniska och sociala åtgärder är också komplex. Att se en 
förvaltningsenhet ur flera olika synvinklar, sociala, tekniska och 
förvaltningsmässiga kräver en helhetssyn som inte verkade finnas riktigt vid SKB 
när fallstudien genomfördes. Frågan är om miljöstrategin skulle gå att förenkla och 
därmed vara lättare för SKB att använda utan att viktiga aspekter förloras? Är det 
t.ex. tänkbart att göra en miljöstrategi som enbart handlar om tekniska 
miljöåtgärder i samband med underhåll?  
 
Idén om miljöarbete i det lilla grannskapet utgår ifrån att miljöarbete bedrivs i ett 
begränsat område, i SKB:s fall i förvaltningsenheten. Ska miljöstrategin användas 
som ett verktyg för miljöarbete krävs det att miljöstrategier görs för och genomförs 
i flera förvaltningsenheter, helst alla . Erfarenheten från fallstudien visade dock att 
det var relativt tidskrävande att samla in behövliga data samt att identifiera de 
förslag på miljö- och robusthetsåtgärder som ingår i miljöstrategin. Detta kan dock 
sannolikt förenklas avsevärt om rutiner för arbetet utvecklas. Likväl skulle 
utformandet och inte minst genomförandet av miljöstrategierna kräva merarbete av 
förvaltarna jämfört med dagens arbetssätt. Frågan är om utformandet och 
genomförandet av dem kan förenklas så mycket att det skulle vara intressant för 
SKB att göra miljöstrategier för samtliga förvaltningsenheter. Om inte är det 
kanske mer intressant att enbart använda miljöstrategier i enstaka pilotprojekt men 
att låta miljöarbetet för övrigt handla om åtgärder som rör hela beståndet; t.ex. 
begränsa användandet av miljöskadliga byggmaterial och kemikalier eller att 
genomföra enstaka miljöåtgärder i olika förvaltningsenheter. 
 
 
 
SAMMANFATTNING 

Resultatet av fallstudien i Idö-Våldö visar på att det finns flera möjliga åtgärder för 
att minska den negativa miljöpåverkan och för att öka robustheten i Idö-Våldö. För 
att miljöarbete enligt utgångspunkterna i kapitel 2 ska kunna bedrivas krävs det 
dock en underhållsplan och ett större engagemang hos SKB. Ska SKB använda 
miljöstrategin som ett verktyg för miljöarbete krävs det förmodligen också att 
utformandet och genomförandet av miljöstrategierna förenklas. 
 
Resultatet visar också att relationen till bostadsområdet skiljer sig åt mellan de 
boende. Yngre och äldre Idö-Våldöbor tycks ha olika idéer om hur 
boendeinflytande och gemensamma aktiviteter ska fungera, något som också har 
betydelse för hur miljö- och robusthetsarbetet bör se ut.  
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5. JÄRVEN, HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING 

 

Detta kapitel handlar om fallstudien av bostadsrättsföreningen Järven som är ansluten till 

HSB. Fallstudien genomfördes efter studien av Idö-Våldö och pågick under hösten 2001 och 

vintern 2002. Detta kapitel är liksom det förra indelat i sex avsnitt, inledning, beskrivning av 

förutsättningarna för olika miljö- och robusthetsåtgärder, beskrivning av själva miljöstrategin, 

beskrivning av nyckelpersonernas utvärdering av miljöstrategin, epilog samt reflektioner 

kring resultaten och fallstudieprocessen.  
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INLEDNING 

Bostadsrättsföreningen Järven äger 
två hus på 16 respektive 9 våningar 
strax utanför stadion i Malmö. 
Bostadsområdet med sina två höghus 
skiljer sig utseendemässigt ifrån Idö-
Våldö men det är också ett litet 
grannskap enligt definitionen. 
Området byggdes under åren 1958-59 
och innehåller drygt 300 lägenheter och tre lokaler. Lokalerna hyrs ut till 
Socialförvaltningen i Malmö som bedriver dagverksamheten Träffpunkten för 
utvecklingsstörda och psykiskt sjuka. I lokalerna finns också café Smulan som 
även det drivs av Socialförvaltningen.  
 
Eftersom fastigheterna ägs av bostadsrättsföreningen Järven utgör området en 
administrativ, juridisk och ekonomisk enhet. Beslut om hur fastigheterna ska 
förvaltas tas av bostadsrättsföreningens medlemmar. Medlemmarna har i sin tur 
sett ut en styrelse som bär huvudansvaret för förvaltningen. Styrelsen är därmed 
områdets lokala organisation och de ansvarar för social förvaltning samt 
upphandling av teknisk och administrativ förvaltning. Bostadsrättsföreningen (brf) 
Järven är ansluten till HSB och kan köpa förvaltningstjänster, t.ex. 
underhållsplanering och administration från HSB Malmö som är HSB:s regionala 
förening i Malmö.   
 
 
Lorensborg och Hyllie 
Brf. Järvens två hus ligger i stadsdelen Lorensborg och tillhör de allra första 
miljonprogramsområden som byggdes i slutet av 1950-talet och början av 1960-
talet. Förutom bostadshus finns där också ett centrum med ICA, kiosk, 
blomsteraffär, frisör, restaurang etc. och stadsdelen kan nog med sina höga hus 
räknas till en av de första mer storskaliga, sena grannskapsenheterna.  
 
Lorensborg är i sin tur en del av den större stadsdelen Hyllie med egen 
stadsdelsförvaltning.  Enligt en levnadsundersökning av Malmö (Stigendal 1996) 
uppskattar Hyllieborna mest sina grönområden och det sociala livet. Sämst tycker 
de om den höga kriminaliteten och den offentliga servicen. Enligt undersökningen 
är Lorensborg en av de fattigare stadsdelarna i Hyllie; åtminstone anser sig många 
vara fattiga eller låginkomsttagare. Stadsdelen präglas enligt 
levnadsundersökningen av arbetarrörelsen, och tilltron till politiker är hög, och då i 
synnerhet till socialdemokratin. Författaren Torbjörn Flygt (2001) har i romanen 
"Underdog" skildrat hur det var att växa upp i 1970-talets Hyllie då stadsdelen var 
fylld av barnfamiljer i arbetarklassen och lägre medelklassen.  

Brf Järven 
Antal hushåll/lgh: 323 

Antal boende: 421 personer 

Antal pers/hushåll: 1,3 
Byggår: 1958-59 

Boendetyp: Bostadsrättsförening 

Förvaltare: HSB Malmö 



85 

Trapphus i Järven med rullatorer 

 
...,Borgmästargården, ja, det kan inte kallas för en stadsdel, för det är inte en naturlig del av 
stan, det är för avskärmat och rymmer inte stadsliv, men inte heller utkastat långt nog på 

slätten för att kvalificera sig som förort, ordboken har ingen synonym för miljonprogrammets 

första friska satsningar i sextiotalets mitt, de utgör en egen historia, tre- och åttavåningshus, 
två sjutton-, varav vi bor på andra våningen i det ena, snarlika gårdar kring ett köpcentrum 

"med allt" och stora gräsmattor som ej får beträdas, bostadsrätter för dem som är på väg att ta 

ett steg upp ur knegandets lägre divisioner och kan investera, och har man lyft ena foten 
måste man sätta ner den nån annanstans, och man har börjat gå...(Flygt 2001) 

 

Hög medelålder i området 
I Järven bodde när fallstudien 
genomfördes drygt 400 personer. 
Påfallande för Järvenborna14 var 
deras höga medelålder. Mer än 
hälften av de som var 
folkbokförda i området var 
ålderspensionärer, vilket är en 
betydligt större andel än för 
Malmö övrigt där andelen 

                                                 
14 Hädanefter kommer själva bostadsområdet för enkelhets skull benämnas som Järven och 
den juridiska enheten som brf Järven. 

 

 

 

 

Lorensborg när det byggdes (Olsson 2002) 
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personer som är 65 år eller mer är ca. 18 procent (Malmö Stad 2003). Det fanns få 
barn i området, endast fyra procent av de boende var under 18 år. 
Ålderssammansättningen var sannolikt också en orsak till den låga omsättningen i 
området, flera hade flyttat till området när det byggdes och bodde kvar där ännu. 
Kontraktstiden för bostadsinnehav var i genomsnitt på 17 år och enligt 
bostadsrättsföreningens ordförande var det också många som flyttat runt i själva 
området varför den genomsnittliga boendetiden eventuellt var ännu längre. Enligt 
ordföranden var också de som flyttade in till området ofta äldre:  
 

Det är ju faktiskt så att lägenheterna kostar ju rätt mycket här nu, så det är inte yngre 
människor som kommer hit. Det är ju såna som har råd som kanske blivit ensamma på landet 

och säljer sina hus.  

 
Liksom i Idö-Våldö var de flesta namnen i folkbokföringsregistret svenskklingande 
och enligt bostadsrättsföreningens ordförande fanns det få invandrare i området.  
 
 
Bostadsrättsföreningens styrelse ordnar sociala aktiviteter 
Bostadsrättsföreningen Järven bildades år 1955, dvs. några år innan husen byggdes. 
När fallstudien genomfördes bestod bostadsrättsföreningens styrelse av nio 
ledamöter, ordförande, vice ordförande, sekreterare, studie/fritidsombud, ledamot, 
tre suppleanter och en revisor. Mest aktiva i föreningen var ordföranden och 
sekreteraren. Båda var pensionärer sedan några år tillbaka och ägnade åtskilliga 
timmar i veckan åt styrelsearbetet som bland annat bestod i att ta emot synpunkter 
och klagomål från boende, göra inköp, betala fakturor, ta beslut om investeringar, 
anlita entreprenörer samt delta vid HSB Malmös utbildningar av 
styrelsemedlemmar. Tidigare hade föreningen en anställd, men styrelsen hade sagt 
upp honom för att spara pengar och utförde iställe t hans arbete själva. För städning 
akut och underhåll hade man en anställd fastighetsskötare med kontor i huset. 
 
En annan viktig, om än frivillig, uppgift för ordförande och sekreterare var att 
ordna gemensamma aktiviteter för medlemmarna, såsom bussutflykter, teaterbesök 
och gårdsfest på sommaren. Det handlade främst om rena nöjesaktiviteter, några 
gemensamma städdagar hade t.ex. inte förekommit, inte heller något gemensamt 
trädgårdsarbete. Ordförande och sekreterare trodde inte att sådant skulle fungera, 
dels för att trädgårdsmästaren och vaktmästaren inte skulle få utföra sitt jobb och 
dels för att de boende, enligt ordföranden, inte skulle vilja det:  
 

Jag tror inte det. Ålderssammansättningen här är sån. Du kan inte få mycket hjälp av tanterna. 

Det räcker ju inte. Du ska ju klippa gräset, det är en jättestor gräsmatta här ute. Nej, så vi har 

anställda. Trappstädningen är ju också upphandlad.  
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"Bänknötarna", "mullvadarna" och "hundpatrullen" 
Enligt ordförande och sekreteraren i bostadsrättsföreningen förekom många sociala 
aktiviteter i Järven. Det arrangerades många gemensamma aktiviteter, men 
kontakterna skedde också informellt genom att boende träffades och pratade med 
varandra.  
 

–-----Det är flera bänkgrupper och där sitter ju folk regelbundet och dom har sina ställen och 

sina träffpunkter. Man har ju sett att dom går och kollar och sätter sig om någon annan sitter 
där. Det är ju fullt vid bänkarna. Under sommarhalvåret är det ju många människor ute.  

 
Enligt ordförande fanns det "gäng" i området som hade olika mötesplatser. Några 
som han kallade för "bänknötarna", brukade sitta och fika sommartid vid den stora 
gräsmattan bakom husen. På vintrarna brukade "bänknötarna" träffas på Café 
Smulan. Där påträffades de också vid två tillfällen under de fem dagar då jag 
samlade in data i området. Andra "gäng" var enligt ordföranden "mullvadarna" som 
samlades i garaget för att se över sina bilar och "hundpatrullen" som brukade 
promenera med sina hundar. Sommartid brukade enligt ordföranden också några 
boende samlas vid den stora gräsmattan utanför husen för att sola eller för att grilla.  
 

 
HSB Malmö tillhandahåller förvaltningstjänster 
Brf Järven är ansluten till HSB Malmö som är HSB Riksförbunds regionala 
organisation i Malmö. HSB Malmö bildades år 1923 med syfte att bygga och 
förvalta bostäder för arbetare i Malmö, något som de har fortsatt med. När 
fallstudien genomfördes ägnade sig HSB Malmö dels åt att bygga, bland hade 
byggandet av den omtalade skyskrapan "Turning Torso" i Västra hamnen 
påbörjats, men också åt att erbjuda de bostadsrättsföreningar som var medlemmar i 
HSB Malmö olika förvaltningstjänster, t.ex. fastighetsskötsel, administrativ 

 
Pergola där Järvenbor brukar sitta sommartid 
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Plan över Järven (baserad på en ritning över området)  

förvaltning, IT-lösningar, utbildning för föreningarnas styrelser och ekonomiska 
utredningar (HSB Malmö 2003b).  
 
Enligt HSB Malmös miljöpolicy (HSB Malmö 2003a) ska organisationen bedriva 
fastighetsförvaltning med minsta möjliga påverkan på miljön, beakta miljöaspekter 
vid renoveringar, utbilda personalen i miljöfrågor samt inspirera och vägleda 
bostadsrättsföreningarnas miljöarbete. I enlighet med detta erbjöd HSB Malmö de 
anslutna bostadsrättsföreningarna miljöutbildningar för styrelsen, bilpool och en 
s.k. "avvecklingslista" med förslag på mindre miljöskadliga byggmaterial (HSB 
Malmö 2003c).  
 
Två andra tjänster som HSB Malmö erbjöd bostadsrättsföreningarna var 
upprättandandet av underhållsplaner och HSB Certifiering. Underhållsplan 
upprättas efter besiktning av den/de aktuella fastigheterna med hjälp av ett 
datorbaserat verktyg (REPAB) och den löper 20 år framåt i tiden.  
 
HSB Certifiering är en slags kvalitetsmärkning av bostadsrättsföreningen som 
tillhandahålles HSB Malmö och för att bli certifierad ska bostadsrättsföreningens 
styrelse redovisa följande för medlemmar och blivande köpare av lägenheterna: 
 

-Föreningens individuella mål för verksamheten.  

-Redovisning av underhållsplaneringen som omfattar 10 och 20 år (stambyten ingår).  

-Prognos för årsavgifter, ofta kallade hyror, för de närmaste tre åren.  
-Specifikation av föreningens befintliga lån, bindningstider, räntor etc.  

-Uppgifter om föreningens fastighet, byggår, lägenheter, etc.  

-Riskanalys från yrkesrevisor.  

(HSB Malmö 2003d) 

16-våningshuset 

9-våningshuset 

Gräsplanen 

Lorensborgsgatan 

Träffpunkten 

Lekplatsen 
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Underhållsplan och miljöinformation i samband med HSB-certifiering  
När fallstudien genomfördes höll brf Järven på att certifiera sig, varför de nyligen 
låtit HSB Malmö göra en underhållsplan och en tillhörande budget. I 
underhållsplanen fanns uppgifter om alla byggnadsdelar och om när dessa behöver 
underhållas eller bytas. Där fanns också en kalkyl över underhållskostnaderna 
fr.o.m. år 2001 t.o.m. år 2020. I planen beskrivs ingående de åtgärder som planeras 
de närmaste två åren medan åtgärder längre fram i tiden är mer översiktligt 
redovisade.  
 
Till skillnad från Idö-Våldö hade inte några särskilda miljöåtgärder genomförts i 
Järven när fallstudien utfördes. Det fanns dock idéer på att i samband med de 
informationsmöten som enligt ordföranden blir obligatoriska i samband med 
certifiering, tillhanda någon form av miljöinformation. Styrelsens 
studie/fritidsansvariga som var miljöengagerad hade en idé om att bjuda in 
föreläsare –helst någon karismatisk person som kunde "omvända folk". Hon hade 
själv lyssnat på sådana människor, problemet enligt henne var dock att det skulle 
krävas en stor lokal för ett dylikt möte. En sådan saknade Järven eftersom 
Socialförvaltningen inte uppskattade att lokalen Träffpunkten används av 
bostadsrättsföreningen. Studieansvarig trodde att miljöinformationen måste 
kopplas till något annat: 
 

Man får väva in det liksom att det är informationsmöte och kanske lite allmänt och så att man 

har miljöinformation. För det är mycket äldre som bor här...samtidigt som dom vill göra saker 

så ska det inte ligga för långt bort och det ska inte vara för sent och så för att dom ska orka. 

 
Enligt studieansvarig, ordförande och sekreterare skulle den stundande HSB-
certifieringen skapa flera tillfällen för att föra ut miljöinformation till Järvenborna, 
eftersom certifieringen också ställer krav på att styrelsen informerar medlemmarna 
både via möten och via informationsblad. Styrelsen hade till exempel planer på 
informationsblad samt att lägga in en rad med information på hyresavin varje 
månad.  
 
 
Många skulle ta del av information 
Resultatet av den enkät (se enkätfrågorna i bilaga 7) som delades ut till 
Järvenborna indikerade att förutsättningarna för styrelsen att sprida information till 
de boende verkade vara goda. Bara det att svarsfrekvensen låg på drygt 60 procent, 
utan att påminnelse skickades ut, indikerar att majoriteten av Järvenborna tog del 
av information från styrelsen. Av dem som svarade var intresset för 
miljöinformationsmöten, informationsblad etc. stort. Närmare 90 procent, och 
därmed drygt hälften av Järvenborna, uppgav att de skulle läsa ett informationsblad 
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som kom i brevlådan. Intresset för informationsmöten var också stort enligt 
enkäten, drygt hälften av det totala antalet hushåll uppgav att de skulle delta vid ett 
informationsmöte. Cirka 70 procent (drygt 50 procent av alla hushåll) uppgav att 
de skulle besöka ett möte med en känd miljöprofil.  
  
Miljötips på hyresavin skulle förmodligen också läsas av många, ungefär hälften av 
det totala antalet hushåll uppgav att de skulle läsa dem aktivt och försöka följa 
dem. Intresset för information via lokal-TV och i synnerhet via Internet var 
däremot inte lika stort. Vad gäller det senare syntes ett samband mellan att det bor 
många äldre i området och att dessa inte skulle ta del av information via Internet.  
 
Resultaten tyder på att förutsättningarna för att nå Järvenborna med information 
var goda.  Det stora engagemanget i grannskapet skulle också kunna tas tillvara 
genom att anordna t.ex. miljöcirklar eller att istället för eller i samband med de 
utflykter som redan görs också besöka reningsverk, ekobyar mm.  
 
 
Intervjuer med Järvenbor 
Liksom i Idö-Våldö gjordes fem boendeintervjuer av olika typer av hushåll. För att 
ge en uppfattning av respondenterna följer här en kort beskrivning av dem: 
 
1) Småbarnsfamiljen  
Annika och Johan är i 30-årsåldern och bor i en lägenhet på 2 rok sedan 12 år 
tillbaka (Annika bodde där ensam ett tag innan Johan flyttade in). Johan studerar 
och arbetar extra på nätterna, Annika är mammaledig eftersom de har en bebis på 
sju månader. När intervjun gjordes var de på väg att lämna Järven för att flytta till 
en villa som de just hade köpt. De har bil men ingen sommarstuga. 
 
2) Familjen med hunden  
Boris och Anna är 40 respektive 30 år och deras två barn går i mellanstadiet. Båda 
arbetar. De bor i en lägenhet på 3 rok sedan 20 år tillbaka (troligen hade Boris bott 
där längre tid än Anna). Fritiden ägnar de till stor del åt att hämta och lämna barnen 
vid olika sportaktiviteter. Anna ägnar sig också åt sin hund. De har en bil som 
Boris använder dagligen, men ingen sommarstuga.  
 
3) Kvinnan i styrelsen  
Agneta är i 40-årsåldern liksom hennes man. De har två gemensamma barn som 
går i mellanstadiet och bor i en lägenhet på 4 rok sedan 11 år tillbaka. Varannan 
helg bor mannens tonårsdotter hos dem. Agneta är studieansvarig i 
bostadsrättsföreningens styrelse, men planerar att sluta med det eftersom hon 
längtar efter mer tid för sig själv. Annars är hon miljöengagerad och vill gärna nå 
ut med miljöbudskapet till Järvenborna. Agneta och hennes man äger inte bil och 
har en kolonilott i närheten där de brukar tillbringa mycket tid under semestrarna. 
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4) Det äldre paret 
Bengt är strax över sjuttio 
år och Gudrun är nästan 
65 och de bor i en 
lägenhet på 3 rok. De är 
båda pensionerade och 
har bott i området sedan 
det byggdes. De brukar 
ägna sig åt att rasta 
grannars hundar och åt att 
gymnastisera och "lyfta 
skrot" någon gång i 
veckan. Varje veckoslut 
och på somrarna tar de 
bilen till sommarstugan. 
 
5) Änkan  
Gertrud är 87 år och bor i en lägenhet på 3 rok. Hon har bott i området sedan det 
byggdes. Hennes man var under 20 års tid ordförande i bostadsrättsföreningen. Nu 
är Gertrud dock änka och tillbringar den största delen av tiden hemmavid, där hon 
brukar träffa andra pensionärer eller handarbeta. Gertrud funderade ändå på att 
flytta från Järven trots att hon trivs där, eftersom hissen inte räcker hela vägen ned 
utan avslutas med en trappa. Det tror hon kommer bli ett problem i framtiden 
eftersom hennes ben redan är svaga.  
 
 
Aktivt socialt liv i området 
Boendeintervjuerna bekräftade att det fanns ett omfattande socialt liv i området. 
Flera av de boende berättade om alla  de gemensamma aktiviteter som ordnades av 
styrelsen. Men det verkade som om aktiviteterna uppskattades mest av de äldre. 
Agneta, kvinnan i styrelsen, deltog huvudsakligen för att hon kände sig förpliktigad 
som styrelseledamot att göra så: 
 

Nej, jag tycker inte det är så kul att sitta och prata och kommunicera och va social med folk 

som jag inte har något gemensamt med. Det är mest äldre som kommer på dom här 

tillställningarna och det kan vara trevligt, men eftersom jag inte umgås med några i huset 

heller så blir de inte kompisar samtidigt. Och sen tycker jag att det är så dålig musik. Men det 

måste det va eftersom... 

 

Hon och Annika, kvinnan i 30-årsåldern, upplevde det som bostadsområdet främst 
var anpassat för de äldre, rullatorramper prioriterades framför att se till att 

 
Lekplatsen i området 
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lekplatserna. Annika och hennes sambo som hade småbarn tänkte därför flytta till 
en villa för att få en annan bostadsmiljö: 
 

Det skulle vara mer till barnen. Här är tråkiga lekplatser. Det är inte riktigt bra lekplatser 

någonstans. Dom gjorde om dom för ett tag sedan, men dom blev rätt så dåliga i alla fall. Det 

är så att dom vet inte vad barn vill ha (Annika) 

 

Boendeintervjuerna bekräftade dock att grannsämjan var god i området. Flera 
respondenter berättade att de fanns olika ställen utomhus där grannar möttes för att 
sola, fika eller rasta hunden. Några av respondenterna berättade också om hur de 
hjälpte sina grannar med blomvattning och annat.  
 
Trots det ansåg respondenterna inte att de "umgicks" med grannarna. Gertrud, 
kvinnan i 80-årsåldern, brukade sitta och dricka kaffe med 10-12 personer vid 
bänkarna (förmodligen tillhörde hon "bänknötargänget") vid gräsmattan på 
somrarna. Hon deltog också vid möten gårdsfester m.m. men hon ansåg inte detta 
handlade om att umgås: Det är inte så bra att umgås med grannarna, det kan bli 
för mycket.  
 
 
Miljö associeras med närmiljön av de äldre 
Både enkätsvaren och boendeintervjuerna visade att associationerna till ordet miljö 
såg olika ut beroende åldern. De äldre associerade inte i första hand till 
källsortering, energisparande etc. utan till närmiljön: 

 

Grönområde, utsikt, ljudisolering, hiss, närhet till bank, post, apotek, livsmedelsbutiker etc 
 

Estetiska utformningen av gårdsplanen (bänkar etc). Fräscha trappuppgångar och hissar. 

TJUVFRITT! Parkeringsmöjligheter 
 

Grönska, lugn, fritt från bus 

 
Som pensionär vill man gärna att närmiljön är både grön, blommig och ren. 

 
Gertrud, kvinnan i 80-årsålderna, funderade t.ex. inte över miljöfrågan även om 
hon källsorterade tidningar, glas och kartonger. Bengt i 70-årsåldern såg trafiken i 
närheten som en viktig miljöfråga. Det fanns planer på att trafiken på gatan utanför 
husen skulle ökas väsentligt, något som bekymrade honom. Bengt trodde dock att 
denna fråga var svår att påverka för bostadsrättsföreningen, de hade redan försökt 
men kommunen hade inte brytt sig om deras synpunkter.  
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JÄRVENS NEGATIVA MILJÖPÅVERKAN OCH ROBUSTHET -
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

 
 
ENERGIANVÄNDNING 

Energianvändningen för uppvärmning var 2703 MWh år 2000 för Järven, dvs. ca 
115 kWh per kvm och år, 11650 kWh per hushåll och år eller ca 6420 kWh per 
person och år. Det är betydligt lägre än i Idö-Våldö, vilket åtminstone delvis kan 
förklaras av att Järven ligger i södra Sverige där klimatet är mildare. År 1986 
ersattes samtliga fönster med treglasfönster, något som sannolikt också bidragit till 
att energianvändningen är relativt låg.  
 
Uppgifterna om Järvens energianvändning kommer ifrån bostadsrättsföreningens 
styrelse som har tag reda på dessa uppgifter för att lämnat dem till Statistiska 
Centralbyrån. Uppgifterna gällde dock endast för år 2000, någon 
normalårskorrigering fanns inte.  
 
Värmen levereras till Järven från Sydkraft. Energikällor är naturgas, spillvärme 
från industrier och avfallsförbränning (Malmö stad, uå). Det går inte att få någon 
specifik information om hur den energi som levereras till Järven påverkar miljön, 
men eftersom energikällorna till stor del är desamma är miljöpåverkan sannolikt 
liknande som för den energi som används i Idö-Våldö. 
 
 
Åtgärdsförslag: tilläggsisolering 
Också i Järven går det att sannolikt att minska energianvändningen ytterligare 
genom att täta och tilläggsisolera, eftersom husen inte har tilläggsisolerats sedan de 
byggdes och den isolering som finns i husen sannolikt skulle behöva förbättras. 
Enligt den styrelsemedlem som var HSB:s byggledare när husen i Lorensborg 
byggdes, har isoleringen sjunkit ihop under årens lopp och ny isolering skulle 
behövas. När fallstudien genomfördes hade också bostadsrättsföreningens styrelse 
planer på att tilläggsisolera kortsidorna i 16-våningshuset: 
 

Det är inte med i underhållsplanen. Bertil (nämnd styrelsemedlem) som har varit med att 

bygga det här sa ju att det är nog någonting som man ska titta på. För att speciellt den här 

sydgaveln, sydvästra den är väldigt exponerad mot vinden. Det blåser kraftigt.  Där kan man 

alltså tjäna pengar om man tilläggsisolerar och klär in det (ordförande i brf Järven). 

 

Tilläggisolering och tätning av husens fasader skulle kunna göras i samband med 
de större fasadåtgärder som föreslås i underhållsplanen åren 2005-2006 samt åren 
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2017-2020. Tilläggsisolering av vindsbjälklaget skulle kunna göras i samband med 
byte av takplåt och takpapp som föreslås under åren 2013-2014 samt 2017-2018. 
Då skulle eventuellt också solfångare kunna monteras. Eftersom husen i Järven är 
höga är takytan per person liten och därför skulle tillskottet från solfångare vara 
begränsat.   
 
Liksom i Idö-Våldö har fasaden enligt handläggare på kommunen vissa 
arkitektoniska värden som skulle påverkas vid tilläggsisolering. Det kan tyckas 
märkligt med tanke på att tidigare renoveringar redan har ändrat husens karaktär. 
Under 1980-talet fick långsidorna på 16-våningshuet en aluminiumbeklädnad i vitt 
och blått, samtliga balkonger glasades in och de ursprungliga fönstren byttes mot 
nya med aluminiumbågar. 
 
 
Åtgärdsförslag: införande av närvarostyrd belysning och solceller 
År 2000 användes 343 MWh fastighetsel för hissar, belysning i gemensamma 
utrymmen, tvättstuga etc. Den el som levererades var konventionell vilket innebär 
att den är en mix av vattenkraft, kärnkraft och importerad el (som kan produceras 
på olika sätt t.ex. vid kolkondensverk). Elleverantören, Sydkraft, erbjuder också 
olika typer av miljömärkt el som produceras av vindkraft eller vattenkraft (Sydkraft 
2003). Montering av solceller på fasader eller tak i samband med 
fasad/takunderhåll skulle också bidra till att öka andelen förnybar energi.   
 
Användningen av fastighetsel skulle kunna minskas påtagligt genom byte av 
utrustning. I samband med byte av nuvarande styrsystem skulle man kunna gå över 
till närvarostyrd belysning. När lampor byts skulle lågenergilampor kunna sättas in 
etc. När utomhusbelysningen byts ut skulle s.k. skymningsreläer, som gör att 
lamporna tänds automatiskt när det blir mörkt, monteras. I samband med byte av 
utrustning i tvättstugorna skulle marknadens energisnålaste tvättmaskiner etc. 
väljas.  
 
 
Åtgärdsförslag: individuell värmemätning planeras 
Införande av individuell värmemätning är något som när fallstudien genomfördes 
redan planerades av styrelsen: 
 

---deltar vi i förstudier om sån där individuell mätning. Värme och varmvatten. Då ska 

föreningen betala 40 procent, men resten blir individuellt. Så den som är sparsam får betala 

mindre och den som slösar och badar varje dag, han får betala mer (ordföranden) 

 
De flesta Järvenbor som svarade på enkäten trodde dock inte att de skulle sänka 
temperaturen eller duscha mindre för att få en lägre månadskostnad. Av dem som 
svarat uppgav en fjärdedel (dvs. 14 procent av det totala antalet hushåll) att de 
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kunde tänka sig att sänka temperaturen och ungefär en tredjedel (dvs. 19 procent av 
det totala antalet hushåll) att de skulle kunna tänka sig att använda mindre 
varmvatten. I enkätfrågan fanns dock inga kostnadsuppgifter, något som 
förmodligen skulle påverkat svaren.  
 
 
Åtgärdsförslag: gemensam upphandling av energisnåla vitvaror för 
att spara hushållsel 
Hushållsel ingick inte i månadsavgiften till bostadsrättsföreningen och några 
uppgifter om hur mycket hushållsel som används i Järven har inte gått att få tag på. 
Enligt brf Järvens ordförande och sekreterare hade många av de boende kvar 
ursprungsköken, vilket innebär att elanvändningen för vitvaror förmodligen var 
ganska hög.  
 

Kyl och frys och sånt bestämmer de själva. Det finns många som har kvar 

originalutrustningen, det s.k. ”Hollywoodköket”, vi kallade det för ”drömköket”. Det var 

gedigna gamla spisar (ordföranden) 

 

En gemensam upphandling av energisnåla kylar och frysar skulle göra det möjligt 
för de boende att köpa mer miljövänliga vitvaror till lägre priser än om de skulle 
köpa dem på egen hand.  
 
 

MATERIALANVÄNDNING 

Inte heller i fallstudien av Järven gjordes någon kartläggning av materialflödena, av 
samma skäl som i Idö-Våldö, nämligen att det är svårt att få fram uppgifter kring 
dessa. Järvenborna hade ett betydligt större ansvar för materialflödet till området än 
vad Idö-Våldöborna hade, dels som medlemmar i bostadsrättsföreningen och dels 
för att hushållen ansvarar för allt lägenhetsunderhåll själva, inte enbart ytskikten. 
Järvenborna ansvarar också indirekt för yttre underhåll som medlemmar i 
bostadsrättsföreningen. 
 
Eftersom förutsättningarna för att nå de boende via informationsblad, 
medlemsmöten etc. tycks vara goda skulle styrelsen för bostadsrättsföreningen och 
HSB Malmö kunna använda dessa kanaler för att informera de boende om val av 
målarfärger, tips var det finns KRAV-märkt mat etc. Ordföranden i 
bostadsrättsföreningen trodde dock inte på idén om att dela ut "nej till reklam"-
dekaler till de boende eftersom de flesta som bor i Järven faktiskt tar del av 
direktreklamen och utnyttjar erbjudandena: "Ja, vi ser alltså det här kupongrallyt. 
Då har dom två halvor kaffe till exempel för fyrtio kronor, många sitter och 
klipper". 
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Åtgärdsförslag: miljökrav på entreprenörer  
Styrelsen för brf Järven anlitade entreprenörsfirmor för underhållsåtgärderna. 
Entreprenörerna ansvarade därmed också för inköp av material vid underhåll och 
för omhändertagande av materialet.  Eftersom bostadsrättsföreningen Järven inte 
tidigare bedrivit något särskilt miljöarbete fanns inga speciella miljökrav på de 
entreprenörer anlitades. Genom att ställa miljökrav på dem som utför underhållet, 
dvs. kräva att de väljer miljöanpassade material och tar hand om uttjänt material 
skulle själva underhållsåtgärderna kunna miljöanpassas. Att ställa miljökrav på 
entreprenörer kräver dock kunskap hos beställaren, dvs. bostadsrättsföreningens 
styrelse. Att tillhandahålla sådan kunskap skulle kunna vara en uppgift för HSB 
Malmö.  
 
 
VATTENANVÄNDNING 

Det var svårare att ta reda på hur mycket vatten som användes i Järven än i Idö-
Våldö. Styrelsen visse inte det själva utan betalade endast så mycket som det stod 
på fakturan från VA-verket. Enligt styrelsemedlemmen som har varit med och byggt husen 
berodde detta på att styrelsemedlemmarna en gång i tiden inte kunde läsa av 
vattenmätaren korrekt, varför VA-verket övertog den sysslan. Enligt VA-verket i 
Malmö var vattenanvändningen under ett år i Järven ungefär 31 866 m3. Det 
innebär att varje person i Idö-Våldö använde ung. 207 liter vatten per person och 
dygn (förmodligen något mindre då vattenanvändningen i lokalerna är inräknad), 
dvs. ungefär lika mycket som genomsnittet på 200 l/per dygn i Malmö (Malmö Stad uå). 
 
Den största delen av vattnet som används i Järven kommer från Vombsjön några 
mil norr om staden. Resten tas från Alnarpsströmmen som är en underjordisk 
vattenström (Malmö Stad, uå). Liksom i Stockholm är det ingen vattenbrist i 
Malmö varför vattensparande i sig inte är en prioriterad miljöåtgärd. Även här kan 
dock behovet av vattenbesparingar motiveras med att det går åt energi för att 
transportera vatten från källan till hushållen och att det går åt energi för att värma 
upp vatten för duschar, bad mm. 
 
 
Åtgärdsförslag: snålspolande toaletter och blandare  
Enligt de boende som intervjuats var många badrum gamla. Om detta stämmer 
indikerar det att vatten också kan sparas genom att t.ex. snålspolande blandare och 
toaletter införs. Byte av toaletter och blandare var dock ett ansvar för det enskilda 
hushållet, bortsett från när stambyte genomförs. I underhållsplanen föreslås ett 
stambyte år 2019-2020 och i samband med detta skulle vattensnåla blandare och 
toaletter kunna monteras.  
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AVFALL 

I Järven hämtas enligt Malmö kommuns avfallsenhet årligen 55 st 240-liters säckar 
med avfall två gånger i veckan. Enligt schablon väger en sådan sopsäck ca. 110 
kg/m3. Utifrån detta kan beräknas att Järvenborna under ett år producerar ca. 15 ton 
avfall per år. Det skulle innebära att varje Järvenbo producerar ca. 360 kg avfall per 
år, alltså betydligt mer än de 293 kg per år som den genomsnittliga malmöbon 
producerar (Malmö Stad uå). Siffrorna visar dock förmodligen inte Järvenbornas 
verkliga avfallsmängd eftersom de 55 säckar som hämtas två gånger i veckan 
förmodligen inte alltid är fulla.   
 
När fallstudien utfördes fanns ingen källsortering i området. De boende som 
sorterade avfallet fick ta det med sig till återvinningsstationen några km bort. 
Styrelsen planerade dock att införa sopsortering i samband med en omorganisation 
av sophanteringen som Malmö kommun beslutat om. Sedan en tid tillbaka var det 
bestämt att sopsäckshanteringen, som ansågs vara ett arbetsmiljöproblem för dem 
som arbetar med avfall, skulle upphöra. Beslutet innebar att samtliga 
bostadsförvaltare måste ersätta sopnedkast med soprum/sophus där avfallet 
placerades i kärl. HSB Malmö har i samband med detta försökt uppmuntra och 
stimulera de anslutna bostadsrättsföreningarna att införa källsortering. Detta hade 
påverkat brf Järvens styrelse som planerade att stänga sopnedkasten och införa en 
eller två källsorteringsanläggningar i Järven. 
 
 
Införande av källsortering och komposter 
Huruvida källsortering skulle införas eller ej var dock en omstridd fråga i Järven 
när fallstudien genomfördes. Både enkäten, intervjuerna med nyckelpersoner och 
boende visade att det fanns åsiktsskillnader mellan dem som ville införa 
källsortering och dem som inte ville det. Huvudsakligen var det flera av de äldre 
som var negativa till källsortering eftersom att de var rädda för att de inte skulle 
orka gå ut med soporna på gården. Ett sätt att lösa problemet med tillgängligheten 
enligt Agneta, kvinnan i styrelsen, vore att placera källsorteringsutrymmen i 
källaren istället för hus på gården. På så sätt skulle det vara lättare för de äldre att 
sortera.  
 

Det är inte helt lätt att stänga ett sopnedkast, men man kan motivera dom (de äldre) att man 

bara behöver åka ned i källaren-----För det är svårt att säga till fru Olsson på femtonde 

våningen att "du ska åka hissen ner och gå ut på gården och där ska du lägga dina sopor. 

  

I enkätsvaren uppgav dock de flesta som svarade, även äldre personer, att de skulle 
källsortera mer om det fanns källsortering i området. Eftersom frågan var 
hypotetisk bör resultatet tolkas försiktigt, men det är sannolikt att fler skulle 
källsortera om en eller flera anläggningar fanns i området. Trots att själva 
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införandet av källsortering var omstritt verkade det som om det ändå skulle kunna 
öka andelen sorterat avfall i Järven.  
 
 
Åtgärdsförslag: införande av komposter, grovsoprum och 
återbruksrum 
Några komposter fanns inte i Järven och inte heller några planer på att införa 
sådana. I enkätsvaren uppgav dock mer än 50 procent av de hushåll som svarat (ca. 
34 procent av det totala antalet hushåll) att de skulle kunna tänka sig att 
kompostera om komposter funnes. Detta tyder på att det finns förutsättningar för 
att införa komposter i Järven i framtiden och därmed minska mängden avfall.  
 
I Järven fanns endast två små sopkärl för grovsopor där det inte gick att lägga 
möbler eller annat skrymmande. Eftersom bostadsrättsföreningen inte var skyldig 
att tillhandahålla grovsoprum gjorde man inte heller det, utan de boende fick själva 
lämna sina skrymmande grovsopor vid en återvinningsstation eller till deponi. 
Genom att införa ett grovsoprum skulle transporterna till och från 
återvinningsstationen kunna minskas. Det skulle också göra det enklare för billösa 
att lämna sina grovsopor. I samband med införande av källsortering skulle också ett 
återbruksrum kunna införas där de boende skulle kunna byta möbler och prylar 
med varandra. 
 
 
 
DAG- OCH AVLOPPSVATTEN 

Avloppsvattnet från Järven går till något av Malmös två avloppsreningsverk. Som 
restprodukt vid reningen fås stora mängder slam som skulle kunna användas som 
jordförbättringsmedel, men eftersom slammet innehåller tungmetaller och 
miljögifter vill inte lantbrukarna ta emot det (Malmö Stad uå). Till avloppet tillförs 
också dagvatten, dvs. det vatten som regnar eller snöar ned på fastigheterna där 
Järven ligger. Detta torde vara relativt förorenat med tanke på att det finns mycket 
trafik i närheten.  
 
 
Åtgärdsförslag: urinsortering och lokalt omhändertagande av 
dagvatten 
För att öka resurshushållningen skulle urinsortering kunna införas i samband med 
det planerade stambytet år 2019-2020. I samband med stambytet skulle också 
källsorteringsskåp i köken och vattensnåla blandare och toaletter kunna monteras.  
 
Förutsättningarna för att införa lokalt omhändertagande av dagvatten är sannolikt 
goda med tanke på att det finns en stor gräsplan utanför husen. Där skulle dammar 
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och vattendrag kunna 
bidra till att rena 
dagvattnet och 
eventuellt också bidra 
till en mer trivsam 
utemiljö.  
 
 

RESOR OCH 

TRANSPORTER 

Förutsättningarna för 
Järvenborna att klara 
sig utan bil verkade vara relativt goda. Förutom att det fanns ett köpcentrum några 
hundra meter bort fanns det också en busshållplats utanför husen varifrån det tog 
drygt 10 minuter med buss in till centrala Malmö. Cirka 54 procent av dem som 
besvarade enkäten uppgav dock att de hade bil, men mindre än 30 procent uppgav 
att de åkte bil dagligen. Det senare bekräftades av bostadsrättsföreningens 
ordförande som dock trodde att många av bilarna användes enbart till 
”söndagsåkning” eftersom flera av bilägarna är pensionärer och därmed har ett 
begränsat behov av att färdas. Det var också endast en liten andel (25 procent) av 
dem som besvarade enkäten som åkte buss dagligen och en ännu mindre andel (2 
procent) som uppgav att de åkte tåg dagligen. 
 
 
Åtgärdsförslag: motorvärmare, bilpool och cykelställ 
I Järven fanns ett garage, men flera av de boende hade sin bil på gatan. Vid 
parkeringsplatserna utomhus skulle motorvärmare kunna införas för att minska 
utsläppen från de bilar som stod där. 
 
Det fanns några få cykelställ i området men de saknade tak, vilket innebar att de 
cyklar som stod där utsattes för väder och vind. Det fanns också cykelkällare, men 
genom att införa cykelställ med tak skulle cykelanvändningen kunna förenklas.   
 
Liksom SKB tillhandahöll HSB Malmö de bostadsrättsföreningar som är 
medlemmar hjälp med att organisera bilpool om minst tio personer anmälde 
intresse för en sådan. I enkäten i Järven tillfrågades de boende, med prisuppgifter, 
om de var intresserade av att delta i en bilpool. Endast åtta hushåll uppgav att de 
var intresserade av en bilpool men därutöver fanns det 21 hushåll som svarat "vet 
ej". Det kan tänkas att de som svarat ”vet ej” skulle vara intresserade av att delta 
om de hade mer utförlig information om vad det skulle innebära.  
 

 
Gräsplanen med husen i Järven i bakgrunden 



100 

ROBUSTHET 

Någon statistik om brott eller om personskador i Järven har inte samlats in. Enligt 
bostadsrättsföreningens ordförande är området i sig lugnt, vilket kan bero på hög 
social robusthet i området, men brottsligheten i Malmö överlag är relativt hög. 
Enligt ordföranden fanns också brandvarnare i alla lägenheter, något som Malmö 
kommun har varit noggranna med att se till att alla bostäder har.  
 
Liksom i Idö-Våldö var trafiken en riskfaktor i Järven. Lorensborgsgatan som löper 
intill de två husen var trafikerad och skulle enligt en av respondenterna få ännu mer 
trafik. Liksom i Idö-Våldö har inte något strömavbrott eller dylikt inträffat under 
de senaste åren, varför det inte heller fanns någon särskild beredskap för avbrott i 
försörjningen av el, värme, vatten, avlopp tele osv.  
 
 
Det är dock knappast sannolikt att trafiksituationen i Järven kan påverkas av 
bostadsrättsföreningen eller av HSB Malmö eftersom den är en kommunal och 
regional fråga och syftet med utbyggnaden av Lorensborgsgatan är att skapa en 
trafikförbindelse med Öresundsbron. 
 
Liksom när det gäller Idö-Våldö kan det tänkas att miljöåtgärder såsom solfångare, 
solceller, tilläggsisolering och införande av källsortering skulle kunna bidra till att 
öka robustheten något. Den stora gräsmattan utanför skulle dock om den användes 
för odling inte kunna försörja Järvenborna, men kunna ge ett visst tillskott vid 
någon form av krissituation. Det saknades emellertid alternativa förvaringsplatser 
för mat eftersom matkällarna användes till andra ändamål.  
 
 
Åtgärdsförslag: alternativa former för engagemang i bostadsområdet 
Den sociala robustheten tycktes i Järven vara relativt välutvecklad, med grannar 
som hjälpte varandra och gemensamma aktiviteter. Ett problem enligt vissa av dem 
som intervjuades var dock att en gemensam lokal saknades. De lokaler som fanns i 
området hyrdes ut till Socialförvaltningen och kunde därför inte användas för 
bostadsrättsföreningens gemensamma aktiviteter. En gång hade man en julfest i 
Träffpunkten, men det uppskattades inte av dagverksamheten varför denna lokal 
inte har använts mer. Bostadsrättsföreningens styrelse förfogade över två lokaler, 
en på 16:e våningen och en källarlokal men dessa var enbart till för styrelsen.  
 
Liksom i Idö-Våldö verkade det gemensamma livet i Järven främst anpassat för de 
äldre vilket inte är så konstigt med tanke på att majoriteten av Järvenborna var 65 
år eller äldre. Detta tycktes också leda till att det flyttade in huvudsakligen äldre 
personer som verkade anse att rullatorramp och god utomhusbelysning var 
viktigare än t.ex. lekplatser.  
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Att vara engagerad i styrelsearbetet med möten, utbildningar etc. tycktes vara en 
krävande syssla för den som arbetar heltid och har barn. Studieansvarig i styrelsen 
hade ett starkt miljöengagemang som hon vill föra vidare, men hon tycke att 
styrelsearbetet var för krävande och hade bestämt sig för att avgå: 
 

Jag kommer sitta kvar fram till februari. Men sen, jag kan gärna ställa upp och hjälpa dig med 

miljöarbetet eftersom jag tycker att det är viktigt...men jag vill inte ha det andra grovjobbet 

med styrelsen. Jag har velat och velat, men jag har bestämt mig. Det är så skönt att jag har 

bestämt mig. 

 

Intresset för att sitta i styrelsen var också enligt en enkätundersökning som HSB 
Malmö gjort, lågt generellt sett bland Järvenborna (Utvecklings AB Husvik 1999).  
 
Genom att ordna tillfälliga samverkansgrupper som inte kräver engagemang under 
en lång tid kunde kanske yngre lockas till att delta och utforma de gemensamma 
aktiviteterna i högre utsträckning. Det kunde till exempel handla om att starta en 
grupp i samband med att en miljöåtgärd, t.ex. att solfångare ska införas, eller en 
grupp som ägnar sig åt blomsterplantering. För att öka beredskapen i området 
skulle en beredskapsplan kunna upprättas och utbildningar i första hjälpen och 
hemberedskap kunna hållas. 
 
 
 
MILJÖSTRATEGIN 

Liksom i SKB slutade HSB Malmös miljösamordnare strax före det att fallstudien 
påbörjades. Därmed fanns ingen kontaktperson på HSB Malmö. Efter en tids 
sökande fann jag några personer som jag kunde träffa, men jag saknade en 
kontinuerlig kontakt med någon på HSB Malmö. En av orsakerna till detta var att 
HSB Malmö höll på att omorganiseras och personalen inte hade tid att ägna sig åt 
min fallstudie.  
 
Bostadsrättsföreningens ordförande och sekreterare hade däremot gott om tid att 
hjälpa till med studien och bistod med material samt delade ut boendeenkäten till 
hushållen. Under mina två besök i Malmö intervjuade jag dem vid flera tillfällen 
och däremellan kontaktade jag ordföranden flera gånger via telefon.  
 
Hjälpen innebar visserligen också viss styrning. Ordföranden vägrade till exempel 
att dela ut enkäten när den innehöll en sida med frågor kring intresset för att ordna 
en gemensam lokal, intresset för anordnande av odlingslotter och intresset för 
deltagande i trädgårdsgrupp (se bilaga 8). Ordförande ansåg som nämnt nämligen 
att det skulle vara omöjligt att ordna gemensamma lokaler och att de boende inte 
skulle kunna ägna sig åt trädgårdsskötsel.  
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Jag valde att göra som ordföranden ansåg och tog bort dessa frågor trots att jag 
ansåg dem vara relevanta. Anledningen till det var att jag värderade fördelarna med 
att ha styrelsens medverkan högre än att få reda på de boendes åsikt i dessa frågor. 
Denna incident visade dock att det fanns sådant som ordföranden inte ville att de 
boende skulle tillfrågas om, kanske av oro för att väcka ett intresse för gemensam 
lokal och trädgårdsodlingar, saker som han trodde skulle vara svårt att förverkliga. 
 
 
Miljöstrategin direkt kopplad till underhållsplanen 
När jag började arbeta med miljöstrategin denna gång var situationen annorlunda 
jämfört med när jag gjorde miljöstrategin för Idö-Våldö. Dels visste jag mer om 
hur jag skulle gå tillväga, men framför allt hade jag ett bättre underlag eftersom det 
fanns en underhållsplan för Järven.  
 
Även denna miljöstrategi gjordes tvådelad. Miljöstrategin (se bilaga 6) är i 
matrisform för att visa på tidsperspektivet och att vissa miljöåtgärder är 
återkommande. Varje gång som det i underhållsplanen anges att utrustning i 
tvättstugan ska bytas ut, föreslås i miljöstrategin att de mest energisnåla 
maskinerna ska väljas.  
 
Liksom förra gången hänvisade jag också i miljöstrategin till en bilaga som 
innehåller följande kapitel: 
 
1. Inledning: Påhittad berättelse om hur miljöarbete skulle kunna se ut i Järven 

om miljöstrategin följs. 
2. Förutsättningar för miljöarbete: Om miljömålen i samhället och Järvens 

allmänna förutsättningar  
3. Mål med strategin: mål för energi, avfall, vattenanvändning, avloppsvatten, 

transporter, utemiljö, upphandling, miljöinformation, breddad samverkan och 
ökad robusthet. Förslagen till miljömål för Järven är delvis baserade på de 
nationella miljömålen och delvis på vad jag bedömde skulle vara rimligt att 
uppnå med miljöstrategin.  

4. Miljö- och robusthetsåtgärder i samband med underhållsåtgärder: 
miljöanpassning av underhållsåtgärderna, miljöåtgärder i samband med 
fasadåtgärder, balkongåtgärder, takåtgärder, VA-åtgärder mm. 

5. Övriga miljö- och robusthetsåtgärder: Miljöanpassade transporter, 
källsortering, utemiljö etc. 
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Sammanfattning av miljöstrategin 
Här sammanfattas förslaget till miljöstrategi. Underhållsplanen började egentligen 
gälla år 2001, men jag har valt att låta miljöstrategin börja år 2002. Därför har 
miljöstrategin ett tidsspann på 19 istället för 20 år. 
 
År 2002: Medlemsinformation och miljöanpassat underhåll 
Det första året sker informationsinsatser, bland annat hålls ett möte med en 
miljöinspiratör och miljötips införs på hyresavin. En miljöcirkel hålls. Samma år 
införs källsortering och möjligheterna att införa kompost utreds. Ett återbruksrum 
ordnas också. I samband med planerat underhåll av belysningen skaffas 
närvarostyrd belysning och samtliga lampor byts till lågenergilampor. Föreningen 
börjar köpa in miljömärkt el. I samband med diverse smärre underhållsåtgärder 
väljs de ur miljösynpunkt bästa produkterna och restavfall tas omhand. Det gäller 
allt underhåll framöver. 
 
År 2003: Energisnåla maskiner och bilpoolskampanj 
Tvättmaskiner och enstaka toaletter ska enligt underhållsplan bytas, energi- och 
vattensnål utrustning väljs. Framöver kommer alltid den ur miljösynpunkt bästa 
utrustningen att väljas. I samband med att tvättmaskiner byts, informeras de boende 
om hur de kan tvätta mer miljöanpassat. Bilpoolskampanj genomförs, bilvårdsplats 
och låsbart cykelställ med tak införs. Inspirerande besök i ekoby genomförs också. 
 
År 2004: Individuell mätning och debitering av värme 
I samband med planerat underhåll av värmesystem införs individuell mätning och 
debitering av värme. De boende informeras om detta och om hur de kan spara 
energi. De boende som har gamla kylar och frysar erbjuds gemensamt inköp av nya 
miljöanpassade vitvaror. 
 
År 2005 -2006: Tilläggsisolering och beredskapsplan 
Dessa år ska fasader och balkonger renoveras enligt underhållsplanen. En 
planeringsgrupp bestående av boende startas som med konsulthjälp utreder 
möjligheterna att tilläggsisolera i samband med detta. Bostadsrättsföreningen gör 
också en beredskapsplan för området. Ett reservelaggregat inskaffas och 
utbildningar för de boende om beredskap och första hjälpen hålls.  
 
År 2007-2008: Trädgårdsskötsel och lekplats  
Dessa år undersöker föreningen möjligheterna för de boende som så önskar att 
ägna sig åt trädgårdsskötsel. En ny miljöcirkel hålls. En boendegrupp kring 
trädgårdsskötsel och upprustning av lekplatsen startas.  
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År 2009-2010: Gemensamma lokaler och närvarostyrd belysning 
Bärbuskar och träd planteras eventuellt och lekplatsen rustas upp. Möjligheter att 
ordna gemensamma lokaler utreds. I samband med byte av utomhusbelysning väljs 
närvarostyrd belysning för att spara el. 
 
År 2011-2012: Miljöanpassning av tvättstugorna och energisnålt 
luftbehandlingsaggregat 
Det är enligt underhållsplanen dags för en omfattande renovering av tvättstugorna. 
Inför denna startas en samverkansgrupp som utreder hur tvättstugorna kan 
miljöanpassas. En boendegrupp startas också för att utreda möjligheterna att införa 
lokalt omhändertagande av dagvatten. I samband med byte av 
luftbehandlingsaggregat väljs ett energisnålt sådant. 
 
År 2013-2014: Solfångare och tilläggsisolering av tak 
Omfattande renoveringar av taket 16-våningshuset ska enligt underhållsplanen 
genomföras under dessa år. I samband med detta startas en boendegrupp som med 
hjälp av konsulter eller HSB Malmö utreder möjligheterna att tilläggsisolera 
vindsbjälklagen och införa solfångare på taken. Eventuellt genomförs detta också. 
 
År 2015-2016 
Endast mindre underhåll sker och detta görs miljöanpassat. 
 
År 2017-2018: Solfångare och tilläggsisolering av tak 
Taket på 9-våningshuset ska renoveras enligt underhållsplanen. Utifrån 
erfarenheterna från takrenoveringen år 2013-2014 införs eventuellt solfångare och 
vindsbjälklaget tilläggsisoleras. 
 
År 2019-2020: Urinsortering och intelligent värmesystem 
Det är dags för ett stambyte enligt underhållsplanen. En samverkansgrupp som 
undersöker förutsättningarna för införande av urinsorterande toaletter startas. 
Stambytet görs så miljöanpassat som möjligt, gamla toaletter, skåp etc. tas tillvara. 
Nya snålspolande toaletter och kranar sätts in. Källsorteringsskåp byggs in i köken. 
Värmesystemet behöver också förnyas. En samverkansgrupp utreder möjligheterna 
att införa värmeåtervinning och ett intelligent värmesystem. Dessa år utarbetas 
också en ny strategi för miljöarbetet fram till år 2040. 
 
 
 
UTVÄRDERING AV MILJÖSTRATEGIN 

När miljöstrategin var färdig, lät jag liksom förra gången boende och förvaltare 
utvärdera strategin vid två utvärderingsseminarier, ett med styrelsen för 
bostadsrättsföreningen och ett med förvaltare vid HSB Malmö. 



105 

 
Bostadsrättsföreningens styrelse slöt upp på mötet så gott som mangrant med 
ordförande, sekreterare, tre ledamöter och en suppleant. Även en före detta ledamot 
i styrelsen som hade flyttat, men som satt i HSB Malmös styrelse deltog eftersom 
han var den som tog initiativet till att brf Järven skulle delta i forskningsprojektet. 
Vid båda mötena deltog också min handledare. 
 
 
Positiva till miljöstrategin men blandade åsikter kring de föreslagna 
åtgärderna 
Styrelsens medlemmar var huvudsakligen positiva till miljöstrategin och ansåg inte 
att den var svår att förstå. Åsikterna om vilka miljöåtgärder som var orealistiska 
respektive realistiska skiljde sig något åt. Några trodde att bilpool, tilläggsisolering 
och individuell värmemätning skulle gå att införa och andra inte. Anledningen till 
att bilpool inte skulle gå att införa var enligt skeptikerna att intresset var för litet. 
Individuell mätning och debitering av värme trodde några skulle innebära för höga 
investeringskostnader för att vara lönsamt.  
 
Eftersom det inte hade förekommit några omfattande elavbrott på många år trodde 
bostadsrättsföreningens sekreterare att införande av reservelaggregat inte skulle 
vara nödvändigt. Liksom tidigare reagerade ordföranden och sekreteraren på 
förslagen om trädgårdsskötsel och anordnande av gemensamma utrymmen. 
Ordföranden trodde inte att medlemmarna skulle vilja odla utan hellre sitta och 
njuta i trädgården. En gemensam lokal skulle vara svårt att ordna trodde deltagarna 
på seminariet eftersom det inte fanns några utrymmen kvar och dessutom fanns ju 
Träffpunkten och alla gemensamma aktiviteter: 
 

Vi är relativt lyckligt lottade för här har vi ett antal lokaler på bottenplanet där det finns kafé 

och sånt och där har blivit mötespunkter för många. Dom som bor i huset går till fotvården 

och dom går ner på kafét någon dag i veckan och fikar tillsammans. Sen så brukar vi 

arrangera lite ute, vi brukar slå parasoller och sånt till dom så att dom kan sitta ute på 

sommaren. Just det här att dom träffas på bussutflykter och teaterbesök. Den där lokalen, den 

kostar nog mer än den smakar (ordförande). 

 

  
"Mjukvarubiten" är viktig 
Mannen från HSB Malmös styrelse såg informationsbiten, "mjukvaran", som en 
viktig del i miljöstrategin, att informera de boende om de förändringar 
miljöåtgärder som t.ex. källsortering skulle innebära. Flera av deltagarna såg 
enkäten till de boende i sig som ett sätt att både få de boende att reflektera över 
miljöfrågan och de trodde att resultatet skulle kunna tjäna som viktig information 
till de boende. 
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..."Mjukvaran" vill jag också betona och resultatet av enkäten, det är ju väldigt viktigt också 

att titta på när man gör ett sånt här arbete. Och jag tror t.o.m. att man ska göra en enkät några 

år framöver...(övrig ledamot i styrelsen) 

 
 
Miljöstrategin som del av certifieringen 
De flesta som deltog vid mötet trodde att miljöstrategin skulle användas av brf 
Järven framöver som ett komplement till underhållsplanen, som ett underlag för 
diskussioner eller som en "tips- och idébok" när åtgärder ska genomföras.  
 
Enligt ordföranden skulle de kunna använda sig av miljöstrategin i samband med 
certifieringsarbetet.  
 

Jag tycker att det är ett alldeles utmärkt instrument detta, det då sammankopplat med att vi får 

bli certifierade…jag kan nästan räkna timmar. Det är på gång alltså. Och då har vi ju då i vår 

årsberättelse. Det ingår som ett led i certifieringen att vi ska sätta upp målformuleringar vart 

år då och vissa av dom ska vara miljöanpassade. Om man säger t.ex. vattenanvändning vi ska 

minska med x antal procent si och så. Det är ju ett alldeles utmärkt instrument att gå på när vi 

ska sätta målformuleringar.  

 
Enligt ordföranden planerade bostadsrättsföreningen att redan till sommaren börja 
med att ha ett informationsmöte, med tyngdpunkt på miljöfrågor dit en 
miljöinspiratör eventuellt bjuds in. Man skulle också införa miljöinformation på 
hyresavin. Dessutom var den första miljöåtgärden redan på gång, nämligen att 
införa sopsortering i Järven. 
 
 
HSB Malmös ansvar 
Mannen i HSB Malmös styrelse intresserade sig för hur miljöstrategin skulle kunna 
bli ett verktyg för flera föreningar. Vilken roll skulle då HSB Malmös ha? Skulle 
miljöstrategin vara ett ansvar för HSB Malmö eller var det något som 
bostadsrättsföreningen klarar av själv? Om HSB Malmö ska hjälpa till, vad ville 
bostadsrättsföreningen då ha hjälp med?  
 
Ingen besvarade frågan konkret, bortsett från att en av ledamöterna trodde att HSB 
Malmös hjälp skulle behövas överlag. 
 
 
Finns redan planer på en "sunderhållsplan" 
Närvarofrekvensen var betydligt sämre när miljöstrategin skulle utvärderas på HSB 
Malmös kontor. Personer som var inbjudna uteblev utan att anmäla förhinder och 
trots att de fanns i närheten. Någon som däremot var där var HSB Malmös nya 
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miljöansvariga (som precis hade anställts). Vi var sammanlagt fyra personer på 
mötet, miljöansvarig, underhållsplaneraren, jag och min handledare. 
 
Förvaltarna beklagade att de inte har hunnit titta igenom strategin ordentligt. 
Underhållsplaneraren ursäktade sig med att HSB Malmö var mitt uppe i en 
omorganisation. Miljösamordnaren hade som nämnt precis börjat sitt arbete. Trots 
detta verkade båda ha lätt att sätta sig in i ämnet och började fundera strategiskt om 
hur miljöstrategin skulle kunna användas av flera bostadsföreningar. 
Underhållsplaneraren berättade att det redan funnits planer på att göra en 
"alternativ underhållsplan" på hans förra arbetsplats där man utvecklade 
datorbaserade verktyg för underhållsplanering: 
 

 Det finns ju tankar här i huset, än så länge osäkra, det har ju funnits på annat håll också, 

därifrån jag kommer…jag har inte varit så många år på HSB…tankar på att man gör en 

alternativ underhållsplan. En underhållsplan föreslår ju då att man ska byta fönster etc. det tar 

ju inte hänsyn till miljön utan bara att byta. Trots att det är miljövidrigt så byter man till 

likadana. Men man kan ju göra på annat sätt. Då fanns ju tankarna att man gör en ”sund 

underhållsplan” en ”sunderhållsplan”.  

 
Miljösamordnaren ansåg att de flesta åtgärderna som föreslås skulle vara 
genomförbara, bortsett från möjligtvis urinsortering eftersom det inte finns något 
system för att ta hand om urinen. Enligt henne saknades vissa aspekter i 
miljöstrategin; fastighetsskötarnas transporter, utemiljö och biologisk mångfald, 
dagligt underhåll såsom städning, saltning och besprutning.  
 
 
Viktigt med valuta för pengarna 
Underhållsplaneraren trodde att HSB Malmö skulle kunna erbjuda 
bostadsrättsföreningarna en underhållsplan med förslag på miljöåtgärder eftersom 
det låg rätt i tiden i samband med att avfallshanteringen skulle omorganiseras. Men 
en sådan underhållsplan skulle eventuellt kosta lite mer. Erfarenheterna från en 
ekoby som HSB Malmö förvaltar var enligt underhållsplaneraren att kostnaderna 
var högre för att de hade särskild teknisk utrustning som kräver mer underhåll, i 
gengäld var dock driften något billigare.  
 
Enligt underhållsplaneraren var det viktigt att bostadsrättsföreningen får valuta för 
pengarna. Ska investeringar göras bör det ge återbäring eller ett mervärde: 
  

Ett exempel är en bostadsrättsförening som ska göra en stor renovering där man ska byta 

stamledningar och taket och hela elsystemet, hissar och sånt där. Och det är ju sånt som de 

boende upplever att det har vi ju redan så vi kommer inte att få något nytt. Det är om man ska 

bygga om balkonger och sånt, då tänds en liten lampa. Här får vi nåt för pengarna. Helt 

plötsligt blir det intressant för de boende att ta det här.  
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Miljösamordnaren trodde också att det lönade sig att planera miljöåtgärderna i tid 
eftersom man har mer tid att undersöka vilka alternativ som finns till t.ex. 
miljöskadliga material. På det sättet behöver inte miljöåtgärder kosta mer.  
 
Enligt henne skulle HSB kunna utöva påtryckningar på dem som utvecklar verktyg 
för underhållsplanering.  
I miljöstrategin skulle också ekonomisk vinst p.g.a. minskade driftskostnader och 
nyckeltal för energianvändning per kvm m.m. kunna redovisas: ”Nyckeltal är ju så 
himla bra för alla förstår det och det är ju så himla enkelt. Samtidigt som jag 
tycket att det ger en bra bild av hur miljösituationen är”.  

 

Miljösamordnaren sade att hon gärna skulle börja arbeta med miljöstrategin men 
inte hade tid eftersom hennes ansvar på HSB Malmö främst var att syssla med 
miljöarbetet i Turning Torso, skyskrapan som HSB Malmö håller på och bygger i 
Västra Hamnen. Hon trodde dock att HSB Malmö skulle kunna använda den som 
ett styrdokument och den eventuellt skulle kunna byggas in i REPAB, 
datorverktyget för underhållsplanering och i samband HSB certifieringen.  
 
 
 
EPILOG 

I februari 2003, ungefär ett år efter det att fallstudien genomförts var införandet av 
källsortering fortfarande den stora frågan i Järven enligt föreningens ordförande 
(det är samma person som under fallstudien). Fyra informationsmöten har hållits i 
en skola i närheten med ca. 200 Järvenbor närvarande vid varje möte. Enligt 
ordförande har acceptansen ökat för att sopnedkasten ska stängas och källsortering 
införas. Källsortering har dock ännu inte införts, men planerna var så pass konkreta 
att man har bestämt sig för hur systemet ska utformas och har fått bygglov för ett 
hus på gården. Där är det tänkt att de som bor i 9-våningshuset ska slänga sitt 
avfall. I 16-våningshuset ska ett utrymme för källsortering iordningställas i 
källaren.  
 
De andra åtgärderna som står i miljöstrategin har man inte genomfört ännu. Enligt 
ordförande har det varit ganska mycket att göra i samband med införande av 
källsortering samt i och med HSB Malmö-certifieringen, som genomfördes under 
2002. Styrelsen har varit reducerad p.g.a. dödsfall och avgångar, något som har lett 
till att ordförande och sekreterare har haft en stor arbetsbörda. Fastighetsskötaren 
har dock sagts upp eftersom arbetsuppgifterna enligt ordföranden inte har varit 
tillräckliga för att fylla ut en heltidstjänst. Istället anlitas entreprenörer.  
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Det sociala livet i Järven har enligt ordföranden pågått som vanligt med två 
Köpenhamnsresor, sommarfest och teaterbesök.  
 
På HSB Malmö har den miljösamordnare som anställdes i slutet av fallstudien 
slutat och ersatts med en ny. Miljöstrategin har enligt underhållsplaneraren inte 
diskuterats mer av HSB Malmö, något han tror beror på omorganisationen. 
Omorganisationer är dock något som enligt honom sker ofta. 
 
 
 
REFLEKTIONER 

Jag upplevde fallstudien av brf Järven som lättare att genomföra, vilket delvis beror 
på att jag hade fått en viss erfarenhet från fallstudien av Idö-Våldö. Delvis beror 
det på att sekreteraren och ordföranden hade tid och möjlighet att hjälpa mig i 
betydligt större utsträckning än vad kvartersråd och förvaltare i Idö-Våldö hade. 
Jag fick också intrycket av att det fanns ett betydligt större engagemang bland de 
boende i brf Järven än i Idö-Våldö. 
 
Det faktum att det fanns en underhållsplan för Järven gjorde att detta förslag till 
miljöstrategi blev mer verklighetsförankrat än förslaget till miljöstrategi för Idö-
Våldö. Responsen vid utvärderingsseminarierna var också tydligare denna gång, 
t.ex. reagerade flera av seminariedeltagarna mot vissa miljöåtgärder, något som 
tyder på att de hade funderat och förstått vad åtgärderna innebar.  
 
 
Lokala organisationen större betydelse i Järven än i Idö-Våldö 
En viktig skillnad mellan Järven och Idö-Våldö var de boendes roll. Som ägare har 
bostadsrättsföreningen och dess styrelse en betydligt viktigare roll än kvartersrådet 
i SKB. I Järven hade dessutom ordförande och sekreterare ovanligt stort ansvar för 
förvaltning då de själva köpte upp tjänster, något som HSB annars bistår 
bostadsrättsföreningarna med. Detta samt att det saknades kontaktpersoner hos 
HSB Malmö ledde till att brf Järven hade ett betydligt större engagemang i arbetet 
med miljöstrategin än vad kvartersrådet hade. Det gick också att få betydligt mer 
information från styrelsen än kvartersrådet.  
  
 
Omorganisation och avsaknad av miljösamordnare  
Trots de goda förutsättningarna verkade intresset hos HSB Malmö för 
miljöstrategin vara begränsat. Deras medverkan i fallstudien var ännu mindre än 
SKB:s vilket åtminstone delvis kan förklaras med att en omorganisation var på 
gång. En annan orsak här liksom i Idö-Våldö var att det fanns personer vid 
förvaltningen som verkade vara tveksamma till projektet. Det var först i slutet av 
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studien, när den nya miljösamordnaren anställts, som det verkade finnas intresse 
för projektet. 
 
Rent organisatoriskt tycktes annars HSB Malmös förutsättningar för att använda 
miljöstrategin som ett verktyg för miljöarbete vara ganska goda. 
Bostadsrättsföreningarna är till skillnad från förvaltningsenheterna i SKB både 
ekonomiska och administrativa enheter. HSB Malmö skulle därmed kunna erbjuda 
utvecklandet av en miljöstrategi som en tjänst, liksom utvecklande av 
underhållsplan. För att detta inte skulle bli för kostsamt skulle dock 
tillvägagångssättet behöva förenklas. Till exempel skulle HSB Malmö kunna 
erbjuda det som underhållsplaneraren kallar för "sunderhållsplan", eventuellt 
kompletterat med förslag till "mjuka åtgärder" dvs. boendeinformation, miljöcirklar 
etc. Utformandet av sunderhållsplaner skulle förmodligen också kunna göras med 
hjälp av ett datorprogram. 
  
 
SAMMANFATTNING 

Järven är en bostadsrättsförening i Malmö utan tidigare erfarenheter av miljöarbete. 
Förvaltningsorganisationen HSB Malmö bedriver dock visst miljöarbete och 
erbjuder de bostadsrättsföreningarna som är medlemmar i organisationen bland 
annat bilpooler och förteckning över ämnen som bör undvikas samt information 
om källsortering. När fallstudien genomfördes saknades dock miljösamordnare vid 
HSB Malmö.  
 
Brf. Järven har en underhållsplan och utifrån denna har miljöstrategin för Järven 
utarbetats. Miljöstrategin har utvärderats av nyckelpersoner hos boende och 
förvaltning. Både styrelsen för brf. Järven och de förvaltare som deltog vid 
utvärderingsseminariet såg det som möjligt att använda sig av miljöstrategin. Ett år 
efter att fallstudien genomfördes hade dock inte miljöstrategin börjat användas. I 
Järven har styrelsen haft fullt upp med införande av källsortering, och har därför 
inte hunnit med att fundera över de andra åtgärder som föreslås i miljöstrategin. I 
HSB Malmö hade ingenting hänt med miljöstrategin, vilket enligt ansvarig för 
underhållsplanering berodde på den omorganisation som HSB Malmö genomgått. 
 
I brf. Järven verkade det finnas organisatoriska och även sociala förutsättningar för 
att bedriva miljöarbete. För att detta ska göras krävs emellertid ett mer långsiktigt 
engagemang hos HSB Malmö eftersom de boende som lekmän kan ha svårt att 
själva att ta hela ansvaret för miljöarbetet. 
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6. SLUTSATSER OCH 

FORTSATT FORSKNING 
I detta kapitel dras slutsatser av de två fallstudierna. Det görs genom att jämföra de två 

fallen och diskutera likheter och skillnader dem emellan. Jämförelserna handlar om bland 

annat följande aspekter: tekniska, sociala och administrativa förutsättningar för att införa 

olika typer av miljöåtgärder i respektive litet grannskap, möjligheten att uppskatta de 

studerade små grannskapens miljöpåverkande flöden, förutsättningarna för de två 

förvaltningsorganisationerna att använda sig av miljöstrategin som verktyg för miljöarbete 

samt om relationen mellan boende och förvaltare. 

 

IDÖ-VÅLDÖ OCH JÄRVEN, LIKHETER OCH SKILLNADER  

Både Idö-Våldö och Järven valdes ut p.g.a. att de är små grannskap med en lokal 
organisation och för att förvaltare och boende innan fallstudien påbörjades verkade 
vara intresserade av att delta i studien och intresserade av miljöarbete. I båda 
områdena fanns också ett underhållsbehov. Båda områdena ingår också som delar i 
större grannskapsenheter, men det var knappast fråga om några nedgångna 
"problemområden" utan ganska lugna områden med befolkning som till stor del 
består av äldre personer. Förvaltningsorganisationerna med rötter i arbetarrörelsen 
hade båda en tradition av föreningsdemokratisk boendemedverkan.  
 
Trots att förutsättningarna för att använda miljöstrategin som verktyg för 
miljöarbete i båda fallen ytligt sett verkade vara goda visade det sig finnas flera 
hinder för detta. 
 
 
Idö-Våldö ingen ekonomisk enhet 
Ett av Svanes (se kap. 2) motiv för att det är fördelaktigt att bedriva miljöarbete i 
det lilla grannskapet är att det ofta är en administrativ och ekonomisk enhet. För 
Järvens del är så fallet och det tycks också utgöra ett argument för att införa 
miljöåtgärder, åtminstone så länge det innebär ekonomiska vinster. Resultatet visar 
också att styrelsen i bostadsrättsföreningen redan har funderat över sådana 
åtgärder, t.ex. tilläggsisolering, inte för miljöns skull utan för att de skulle ge en 
ekonomisk vinst. Även SKB funderar över energisparåtgärder och har arbetat med 
detta, men för dem är det främst en fråga för hela föreningen. För Idö-Våldöborna 
är en tilläggsisolering av ekonomiska skäl knappast intressant eftersom de pengar 
som sparas sprids över hela organisationen. Fördelen med att alla 
förvaltningsenheter i SKB har gemensam ekonomi är dock att miljöåtgärder som 
inte ger någon ekonomisk återbäring, eller återbäring endast på mycket lång sikt, 
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eventuellt är lättare att genomföra. SKB skulle till exempel kunna tänkas satsa på 
ett pilotprojekt med solceller enbart i Idö-Våldö, något som inom den närmsta 
framtiden förmodligen skulle vara ekonomiskt omöjligt i Järven eftersom solceller 
är kostsamma idag.  
 
 
Underhållsplan saknades i Idö-Våldö 
En annan utgångspunkt för studien är att det finns en plan för det lilla grannskapets 
framtida underhåll som ska utgöra grunden för miljöarbetet, något som Järven hade 
men Idö-Våldö saknade. Det gick överhuvudtaget inte att få detaljerad information 
om vilket underhåll som skulle utföras eller när det skulle utföras, något som kom 
miljöstrategin för Idö-Våldö att snarast vara en vision med jämförelsevis svag 
verklighetsförankring. Trots att SKB har köpt in ett databaserat verktyg för att göra 
underhållsplaner och tycktes ha ambitionen att använda sig av verktyget verkade 
det finnas en tveksamhet bland vissa i personalen om underhållsplaner passar 
organisationen. 
 
I HSB Malmö fanns dock ett system för underhållsplanering som verkade vara en 
självklar del i verksamheten även om det enligt underhållsplaneraren ibland 
förekom konflikter mellan teknikernas önskemål och ekonomiska kalkyler. Denna 
konflikt kan förmodligen också vara ett hinder för införandet av miljöåtgärder då 
de, åtminstone på kort sikt, ofta ger merkostnader. Ett sätt att motivera 
miljöåtgärder även om de kostar kan dock, som HSB Malmös underhållsplanerare 
sade, vara att införa miljöåtgärder som ger mervärden. Det finns flera sådana 
exempel såsom bättre cykelförvaring eller tätning kring fönster. På det sättet kan 
också konflikter mellan ekologiska och sociala mål, åtminstone i viss mån, 
överbryggas. Miljöåtgärderna både minskar den negativa miljöpåverkan oh 
skapar mervärden för de boende.  
 
Att brf Järven hade en underhållsplan gjorde att miljöstrategin för Järven kom att 
bli mer av en plan än en vision. Resultatet av fallstudierna visade tydligt att 
underhållsplanen är en viktig förutsättning för miljöstrategin. Skulle miljöstrategin 
användas som ett verktyg i praktiken är det med största sannolikhet nödvändigt 
med någon form av underhållsplan eftersom miljöstrategin förmodligen görs av en 
annan person än underhållsplaneraren. Denna person behöver veta vad för sorts 
underhåll som är planerat och när i tiden det ska ske för att kunna föreslå 
miljöåtgärder. 
 
 
Olika befogenheter hos de lokala organisationerna 
I både Idö-Våldö och Järven finns det en lokal organisation, men deras 
befogenheter skiljer sig i hög grad åt. Styrelsen i bostadsrättsföreningen Järven har 
till skillnad från kvartersrådet i Idö-Våldö ett direkt ekonomiskt ansvar och tycktes 
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därför ha ett större ekonomiskt intresse. Bostadsrättsföreningens ordförande 
pratade t.ex. mycket om att spara pengar, något som inte kvartersrådets medlemmar 
gjorde.  
 
En tydlig skillnad mellan Idö-Våldö och Järven var också att miljöarbetet i Järven i 
betydligt högre grad var de boendes (i synnerhet HSB-medlemmarnas) ansvar än i 
Idö-Våldö. I Järven skulle åtgärderna som föreslås i miljöstrategin kunna 
förverkligas på initiativ av bostadsrättsföreningen, även om man skulle behöva 
anlita HSB Malmö eller entreprenörer för själva utförandet. I Idö-Våldö skulle 
miljöstrategins föreslagna åtgärder inte kunna förverkligas utan förvaltarnas aktiva 
medverkan. Det kvartersrådet skulle kunna göra vore som kvartersrådets 
sammankallande uttryckte det att "bidra med det som står i informationsrutan" dvs. 
föra vidare information från förvaltning till boende och vice versa.  
 
Skillnaderna berodde på upplåtelseformen. I Järven äger de boende som 
medlemmar i föreningen fastigheterna kooperativt. Järven är därmed en juridisk 
enhet. De boende har betalat en insats och kan själva välja hur stor del av 
förvaltningen som de vill utföra själva och hur stor del de anlitar HSB Malmö eller 
entreprenörer för. I Idö-Våldö som består av hyresrätter är förvaltningen av 
området, trots att det är en kooperativ förening, SKB:s förvaltningsorganisations 
ansvar. Ville kvartersrådet påverka detta fick de fick de göra det indirekt genom att 
försöka påverka distriktschefen eller SKB:s fullmäktige och styrelse. 
Bostadsrättsföreningen är m.a.o. i högre utsträckning en enhet än 
förvaltningsenheten i ett bostadsföretag.  
 
 
Det lilla grannskapet -en social enhet för vissa 
I kapitel 2 anges att ett av argumenten för att bedriva miljöarbete i det lilla 
grannskapet är att det är en social enhet. De boende har vissa gemensamma 
intressen och möts i tvättstugan, vid informationsmöten etc. I Järven verkade det 
finnas ett omfattande socialt liv bland de äldre och i viss mån även i Idö-Våldö. 
Enligt distriktschefen hade även engagemanget bland de yngre i Idö-Våldö ökat 
efter fallstudiens genomförande.  
 
De yngre som intervjuades verkade dock inte lika engagerade i det lilla 
grannskapet som de äldre. Det verkade till viss del bero –främst i Järven men också 
i Idö-Våldö –på att det var de äldre som bestämde hur de gemensamma 
aktiviteterna skulle se ut. Det verkade också bero på att de yngre hade så mycket 
annat att tänka på –arbete, vänner, fritidsintressen som gjorde att de inte har tid och 
ork att engagera sig. Åtminstone inte genom att gå på formella möten, något som 
pensionärer med lång erfarenhet av föreningsarbete inte tycktes ha någonting emot.  
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Vad har då det gemensamma livet egentligen med ett eventuellt genomförande av 
de föreslagna miljöstrategierna att göra? Att de boende deltog vid gemensamma 
aktiviteter i Järven innebar t.ex. inte att de gjorde något för att minska den negativa 
miljöpåverkan, utan det handlade om gemensamma bussutflykter, gårdsfester och 
dylikt, dvs. sådant som gynnade den sociala robustheten. Det stora intresset för det 
lilla grannskapet verkade dock bidra till att en stor del av Järvenborna besvarade 
enkäten och var beredda att ta del av olika typer av miljöinformation, via 
informationsblad, möten m.m. Att det lilla grannskapet är en social enhet och de 
boende identifierar sig med det lilla grannskapet ökar därmed sannolikt 
förutsättningarna för förvaltaren eller för bostadsrättsföreningens styrelse att nå de 
boende med miljöinformation jämfört med om de boende anser att det lilla 
grannskapet inte angår dem.  
 
För en del av de miljöåtgärder som föreslagits i miljöstrategierna är det dock inte 
nödvändigt att det lilla grannskapet också är en social enhet. Tekniska åtgärder 
såsom tilläggsisolering eller införande av solfångare kan införas ändå. Mätning av 
värmeanvändningen eller anordnande av bra cykelförvaring är exempel på åtgärder 
som kan påverka också vanorna hos de yngre boende, som kanske inte identifierar 
sig med det lilla grannskapet.  
 
Miljöarbetet behöver inte heller alltid ske via föreningsdemokratiska arbetsformer. 
Det är en väg att gå, men det behövs antagligen flera vägar om även de som inte är 
pensionärer ska intressera sig för miljöarbete. Det kan handla om alltifrån tekniska 
åtgärder för dem som inte anser sig hinna gå på möten, till informella arbetsgrupper 
för de som vill delta i gemensamma aktiviteter men enbart under begränsad tid och 
under informella arbetsformer. I det senare sammanhanget skulle det lilla 
grannskapet kunna minskas till Olssons lilla grannskap som definierades i kapitel 
2, dvs. ett grannskap som består av dem som upplever sig vara nära varandra t.ex. 
de i en trädgårdsgrupp eller de i en trappuppgång.  
 
 
 
MILJÖSTRATEGIERNAS FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR AT T MINSKA DEN 
NEGATIVA MILJÖPÅVERKAN OCH ÖKA ROBUSTHETEN 

I både Idö-Våldö och Järven har det varit relativt lätt att få uppgifter om 
energianvändning för uppvärmning och fastighetsel samt vattenanvändning. Det 
har också gått att få uppgifter om energikällor och deras miljöpåverkan. Däremot 
har det inte gått att få några uppgifter om hur mycket hushållsel per år som de 
boende använde. Uppgifter om avfallsmängder var svåra att få bl.a. för att 
uppgifterna om osorterat avfall inte varit tillförlitliga eftersom de bygger 
hämtningsfrekvensen och inte på hur mycket avfall som hämtas. Uppgifterna gavs 
också per säck och vikten fick beräknas utifrån vad en säck i genomsnitt väger. 
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I ingetdera av fallen har materialmängderna kartlagts, frågan är om det 
överhuvudtaget är möjligt eftersom ansvaret för införsel av material delas av flera 
aktörer. Inte heller har uppgifter om avloppsvattnets innehåll samlats in eftersom 
det skulle kräva kemiska provtagningar, något som inte är inom ramen för denna 
studie. När det gäller trafiken till och från de två bostadsområdena har heller ingen 
kartläggning gjorts.  
 
Eftersom uppgifter om antal kvadratmeter uppvärmd yta och antal boende finns 
tillgängliga har nyckeltal för energianvändning för uppvärmning och 
vattenanvändning gått att räkna fram. Slutsatsen av detta är inte oväntat att vissa 
flöden är betydligt enklare både att mäta och att beräkna nyckeltal på än andra. Det 
är också dessa flöden som traditionellt är ett förvaltningsansvar och som ingår i 
driften av ett hus eller bostadsområde. Materialflöden i samband med underhåll 
ingår också traditionellt i bostadsförvaltningen, men knappast de boendes 
materialflöden. Inte heller de boendes resor eller avloppsvattnets innehåll (så länge 
det inte drabbar fastigheten t.ex. i form av stopp i toaletten).  
 
 
Skillnad mellan nyckeltal per kvm och nyckeltal per person 
Resultaten av flödesanalysen visade dock att de flöden som kunde mätas i Idö-
Våldö och Järven var mindre än ett svenskt genomsnittshushåll. 
Energianvändningen per kvadratmeter var i Idö-Våldö endast något över 
genomsnittet för flerfamiljshus byggda under samma tidsperiod, och i Järven var 
den lägre än genomsnittet för flerfamiljshus från samma tidsperiod. Med tanke på 
att genomsnittshushållet i båda fallen var relativt litet och en stor del av 
lägenheterna i båda fallen var på 3 rok var dock energianvändningen per person 
relativt sett högre. Detta i sin tur berodde på att de boende, i synnerhet i Järven, 
bestod av äldre personer med utflyttade barn och ibland också änkor eller 
änklingar. I Järven hade det gått så långt att de äldres dominans gjorde att de yngre 
flyttade därifrån och enbart äldre flyttade in.  
 
En viktig åtgärd för att minska den negativa miljöpåverkan i Idö-Våldö och Järven 
vore därmed att öka boendetätheten. I miljöstrategierna, framför allt den för Järven, 
föreslås åtgärder som på sikt ska attrahera barnfamiljer att flytta in området.  
 
 
Många möjligheter att minska den negativa miljöpåverkan och öka 
robustheten 
I kapitel 2 ställdes frågan var gränsen går mellan det enskilda hushållets och 
förvaltarens ansvar. Resultatet av fallstudierna visar att denna gräns skiljer sig 
påtagligt åt i de två fallen, något som beror på de olika upplåtelseformerna. I Järven 
delades ansvaret mellan de enskilda hushållen och boendekooperativet, dvs. 
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bostadsrättsföreningen. Hushållen ansvarade t.ex. för lägenhetsunderhåll och 
boendekooperativet för underhåll av byggnader, mark och gemensamma 
utrymmen. I Idö-Våldö delades ansvaret mellan de enskilda hushållen och 
förvaltaren. Hushållen ansvarade för visst lägenhetsunderhåll (till skillnad från 
Järven ansvarade de inte för t.ex. badrum och vitvaror), förvaltaren för underhåll av 
byggnader, mark och gemensamma utrymmen samt visst lägenhetsunderhåll. 
 
I bostadsrättsföreningen Järven har m.a.o. de boende ett betydligt större direkt 
ansvar för den negativa miljöpåverkan än i Idö-Våldö. De hade också större 
möjlighet att minska denna genom att besluta om olika typer av miljöåtgärder. För 
Idö-Våldös del låg en stor del av ansvaret på förvaltaren och därmed utanför själva 
grannskapet.  
 
Även i fallet Järven verkade dock förvaltaren, HSB Malmö, ha ett stort om än indirekt 
inflytande som tillhandahållare av tjänster och information. Det är till exempel 
troligt att HSB Malmös information om de ändrade reglerna för sophantering och 
källsortering har påverkat styrelsen i Järven. Ett annat exempel är den HSB 
Certifiering som brf Järven ska genomgå. För att bli certifierade ställs flera krav, en 
del som handlar om miljömål och information. Enligt ordförande i brf Järvens 
styrelse deltog de i fallstudien just p.g.a. att de ska certifieras.  
 
Utöver ansvarsfördelningen mellan boende och förvaltare är också gränsen för vad 
som kan göras för att minska den negativa miljöpåverkan och öka robustheten i 
samband med bostadsförvaltning intressant. Resultaten av de två fallstudierna visar 
att det finns många möjligheter att i samband med underhåll minska miljöpåverkan 
med åtgärder som tilläggsisolering, införande av energisnåla maskiner etc., dvs. 
åtgärder som har en direkt och mätbar effekt. Någon beräkning av i hur stor utsträckning 
de åtgärder som föreslås i hur stor utsträckning de åtgärder som föreslås i de två 
miljöstrategierna bidrar till att minska resursanvändning och utsläpp har som 
tidigare nämnt dock inte gjorts. Eventuellt skulle en sådan kunna göras med hjälp 
av tidigare nämnda EcoEffect, ett databaserat verktyg för att mäta fastigheters 
negativa miljöpåverkan. 
 
 
"Lätta" och "svåra" miljöåtgärder 
Frågan är vad det går att göra för att påverka de boendes vanor i samband med 
bostadsförvaltning i de studerade små grannskapen. Det som verkar vara lättast att 
påverka är de boendes handhavande av avfallet. De flesta som intervjuats och som 
svarat på enkäten, bortsett från några äldre Järvenbor, källsorterade eller var 
beredda att göra det om fastighetsnära källsortering infördes. Det var också på 
"källsorteringsnivån" som miljöarbetet i Idö-Våldö och Järven verkade befinna sig 
när fallstudierna genomfördes. I Idö-Våldö hade dock miljöarbetet kommit längre 
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än i Järven, vilket berodde på att SKB under tidigare år har bedrivit ett framsynt 
miljöarbete i hela beståndet. 
 
Att minska temperaturen för att spara pengar eller gå med i en bilpool verkade flera 
boende dock inte lika benägna att göra. Om man tänker sig en axel mellan polerna 
"möjligt att påverka inom bostadsförvaltning" och "omöjligt att påverka inom 
bostadsförvaltning" hamnar källsortering och tekniska energibesparingar sannolikt 
närmast den förstnämnda polen medan boendes resor och konsumtion hamnar vid 
den andra polen. Boendes resor och konsumtion tycks dock inte vara omöjliga att 
påverka men det kan vara svårt så länge miljöarbetet befinner sig på 
"källsorteringsnivån". Resultatet kan också svårt att mäta eftersom nyckeltal är 
svåra att få fram. Det kan dock tänkas att det som är lätt att påverka indirekt leder 
till att de boende intresserar sig för att t.ex. ändra sin konsumtion. Likaväl som 
miljöarbetet kan riskera att fastna i de "lätta åtgärderna", t.ex. att den som 
källsorterar nöjer sig med att göra det.  
 
 
Entreprenören har stor betydelse 
Utöver boende och förvaltare finns en aktör som har en ganska stor betydelse för 
Idö-Våldös och Järvens negativa miljöpåverkan, nämligen de entreprenörer som 
anlitas. I fallet Idö-Våldö utfördes det mesta underhållet av SKB:s hantverkarstab, 
men SKB anlitade också målerifirmor och annat i stor utsträckning. I fallet Järven 
anlitades entreprenörer för allt underhåll bortsett från det akuta underhåll som 
fastighetsskötaren tog hand om. Även boende i både Järven och Idö-Våldö anlitade 
entreprenörer för renoveringar. Dessa ansvarade oftast både för inköp av material 
och för omhändertagande av uttjänt material. För att påverka entreprenören måste 
krav ställas vid upphandling, något som SKB redan gör. I fallet Järven var det 
styrelsen som anlitade entreprenörer, men det kan vara svårt för lekmän att ställa 
rätt krav vid upphandling. Det är därmed något som HSB Malmö skulle kunna 
bistå bostadsrättsföreningarna med.  
 
 
Kulturhistoriska värden och miljöåtgärder 
Idö-Våldö och Järven har enligt respektive kommunala myndighet kulturhistoriskt 
värde. När det gäller Järven är det inte helt klarlagt, men för Idö-Våldös del är det 
tydligt att det finns sådana bestämmelser och att det har påverkat den redan utförda 
ombyggnaden av balkongerna. Dessa bestämmelser skulle troligen komma i 
konflikt med olika former av tekniska åtgärder för att spara energi, t.ex. utvändig 
tilläggsisolering av fasaderna eller införande av solfångare. Frågan är om det är 
vanligt att hus från 1950-60- och 70-talen är klassade som kulturhistoriskt 
värdefulla. Om så är fallet skulle det kunna innebära en konflikt i 
miljökvalitetsmålet om God bebyggd miljö mellan delmålen om energibesparingar 
respektive kulturhistoriska värden.  
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Förutsättningar för att öka robustheten 
I miljöstrategierna föreslås ett antal åtgärder för att öka den tekniska och den 
sociala robustheten, t.ex. införande av reservelaggregat och utbildningar i första 
hjälpen. När det gäller den individuella säkerheten finns det en del åtgärder som 
kan införas i samband med underhåll och som kan öka denna säkerhet, t.ex. 
införande av brandvarnare. Annat verkar vara svårare att göra någonting åt, t.ex. att 
öka trafiksäkerheten. I både Idö-Våldö och Järven finns trafik i närheten och 
önskemål hos de boende om ökad trafiksäkerhet, men förutsättningarna för 
aktörerna i det lilla grannskapet att påverka detta tycks vara små.  
 
Det var också svårt att finna åtgärder för att öka den tekniska robustheten i 
samband med avbrott i livsnödvändig försörjning eller viktiga samhällsfunktioner, 
vilket berodde på att båda områdena i stor utsträckning är beroende av sin 
omgivning. I viss mån kan det tänkas att miljöåtgärder som solfångare och lokal 
kompostering kan bidra till att öka robustheten, men i bostadsområden av Idö-
Våldös och Järvens typ är det sannolikt svårt att förlita sig på lokala lösningar mer 
än tillfälligt. Det är t.ex. helt otillräckligt att använda markytan utanför husen i ett 
flerbostadsområde för att odla mat till samtliga boende i dessa områden. Ska 
robustheten i det lilla grannskapet ökas vid längre avbrott krävs det sannolikt någon 
form av samverkan med det stora grannskapet.  
 
När det gäller den sociala robustheten föreslås flera olika åtgärder i 
miljöstrategierna som eventuellt kan bidra till att öka den sociala robustheten eller 
åtminstone skapa förutsättningar för social robusthet. Att det t.ex. finns en 
gemensam lokal eller mötesplatser behöver dock inte betyda att de boende kommer 
att träffas där, men om de vill det finns åtminstone den möjligheten.  
 
 
 
FÖRVALTNINGSORGANISAT IONERNAS FÖRUTSÄTTNINGAR  

Enligt kriterierna för urvalet av fall skulle förvaltningsorganisationerna ha 
erfarenhet och intresse av att bedriva miljöarbete. Både SKB och HSB har sedan 
flera år tillbaka bedrivit miljöarbete, men av en slump eller på grund av orsaker 
som ligger utanför denna studie bedrevs inte så mycket miljöarbete just när 
fallstudierna genomfördes.  Både SKB och HSB Malmö genomgick 
omorganisationer och i båda fallen slutade miljösamordnaren precis när 
fallstudierna påbörjades. Eftersom miljösamordnare inte fanns på plats i något av 
fallen är det svårt att säkert veta hur resultatet annars skulle ha blivit. Det verkar 
dock högst troligt att det hade varit enklare att samla in data och utforma 
miljöstrategierna om det hade funnits kontaktpersoner inom 
förvaltningsorganisationerna med överblick och kunskap inom miljöområdet.  
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Också omorganisationerna i sig försvårade fallstudierna. I båda fallen var 
personalen upptagna och det var svårt att få till sammanträffanden med dem. I SKB 
hade organisationen "slimmats" vilket gjorde att en del av personalen saknade tid 
för den typ av utvecklingsarbete som forskningsprojektet innebär. I HSB Malmö 
höll organisationen också på att förändras, vilket gjorde det svårt att se var i 
företagsstrukturen de olika nyckelpersonerna inom förvaltning fanns, eftersom 
deras roller ändrades under fallstudiens gång.  
 
 
Från miljöarbete i förvaltning till miljöarbete vid byggande 
Ett annat kriterium när fallen valdes var att förvaltaren skulle vara intresserad av att 
delta i projektet. I båda fallen fanns det förvaltningspersonal som var intresserade 
och hjälpsamma, men det fanns också de som valde att inte delta vid möten utan att 
uppge några skäl varför, trots att de "fanns i huset". Detta "motstånd" var inte 
öppet, men det kändes att det fanns där. I SKB tycktes det handla om en konflikt 
mellan tekniska och sociala aspekter av miljöarbetet medan skälen i HSB Malmö 
var mer oklara. I SKB hade miljöarbetet också flyttats från den mer socialt 
inriktade förvaltningsavdelningen till teknikavdelningen och därmed kommit att 
handla mer om byggande än om förvaltning. Även i HSB Malmö fick den 
miljöansvariga som anställdes i slutet av fallstudien som huvudsaklig uppgift att 
ägna sig åt miljöarbete i samband med byggandet av Turning Torso. Detta ändrade 
fokus påverkade dock fallstudieresultatet eftersom intresset för miljöarbete i 
förvaltning där tekniska och sociala åtgärder kombineras verkade ha minskat hos 
både SKB och HSB Malmö.  
 
 
Resultatet beroende av när studien utfördes 
En fallstudie har inte bara begränsningar i rummet. Den har också begränsningar i 
tiden. Hade fallstudierna genomförts under en annan tidsperiod hade de 
förmodligen fått ett annat resultat eftersom förvaltningsorganisationernas 
förutsättningar varit annorlunda. Till exempel hade omorganisationen hos HSB 
Malmö kanske varit färdig, miljösamordnare anställd etc. Hos SKB hade kanske ett 
system för underhållsplanering funnits och miljösamordnaren varit mer etablerad. 
Trots dessa begränsningar kan följande slutsats dras av resultaten: för att utarbeta 
långsiktiga miljöstrategier och för att genomföra dem krävs att det finns en eller 
flera miljöansvariga, långsiktig underhållsplanering samt en ambition hos 
företagen på att satsa både på tekniska och på sociala miljöåtgärder. Den 
miljöansvarigas funktion skulle vara att leda arbetet med att utveckla verktyget 
eftersom det krävs kompetens inom miljöområdet för detta. Långsiktig 
underhållsplanering krävs för att miljösamordnaren och de andra som arbetar med 
miljöstrategin vet vilket underhåll som är planerat i god tid och kan finna passande 
miljöåtgärder i samband med detta. Därutöver krävs förstås också en ambition hos 
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förvaltaren att bedriva miljöarbete –finns den inte spelar det ingen roll hur goda 
förutsättningar det lilla grannskapet och förvaltningsorganisationen har för övrigt. 
 
 
 
SAMMANFATTANDE DISKUSSION OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT 
FORSKNING 

Denna avhandling inleddes med att diskutera vikten av att finna öppningar dvs. 
situationer där ett begränsat antal aktörer är beredda att ta ansvar för att minska den 
negativa miljöpåverkan och öka robustheten. Resultaten av de två fallstudierna 
visar att det finns flera möjligheter i samband med förvaltning av det lilla 
grannskapet att minska den negativa miljöpåverkan samt en del möjligheter att öka 
robustheten. Aktörerna var främst de boende och förvaltaren, men där fanns också 
en tredje viktig aktör, entreprenören. Problemet i de två studerade fallen var att 
aktörerna inte fullt ut var beredda för att ta ansvar för att minska den negativa 
miljöpåverkan och öka robustheten. Detta berodde bland annat på att förvaltarna 
p.g.a. omorganisationer saknade resurser och ambitioner för miljöarbete på nivån 
av det lilla grannskapet. I Idö-Våldös fall berodde det också på att långsiktig 
underhållsplanering saknades och på att miljöarbetet i SKB främst sågs som en 
gemensam angelägenhet för hela beståndet.  
 
Järven däremot var både en ekonomisk enhet och hade underhållsplan. 
Bostadsrättsföreningen ansvarade också själva för sina miljöpåverkande flöden 
varför Järven tycks vara mer av den öppning än Idö-Våldö. Också socialt sett 
tycktes förutsättningarna för att miljöarbetet ska intressera de boende i Järven vara 
bättre även om det skulle krävas nya former för boendemedverkan och information 
för att nå dem som inte är pensionärer. 
 
 
Studie av miljöarbete och underhållsplanering i bostadsförvaltning 
Även om bostadsrättsföreningen Järven själv beslutar om investeringar och annat 
behöver de dock professionellt stöd för att genomföra åtgärderna i den föreslagna 
miljöstrategin. Denna assistans skulle HSB Malmö kunna stå för. I både Idö-Våldö 
och Järven tycks det dock som om miljöarbetet var i en svacka när fallstudierna 
genomfördes. Det skulle vara intressant att veta om denna svacka var en del av en 
långsiktig utveckling eller en tillfällighet. Detta som skulle kunna vara ett ämne för 
framtida forskning, dvs. att studera hur miljöarbetet i svenska 
förvaltningsorganisationer har utvecklats sedan Svane (1998) utförde sin studie av 
tolv svenska förvaltares miljöarbete. En doktorand i ämnet bebyggelseanalys, 
(Malmqvist 2002) utför en dylik studie som kommer att presenteras i en 
licentiatavhandling under år 2003. 
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Av de två studierna kan konstateras att underhållsplanering är en grundläggande 
förutsättning för att kunna utveckla miljöstrategier. Frågan är dock hur vanligt 
förekommande underhållsplaner är bland Sveriges bostadsförvaltare. För att få reda 
på detta skulle en enkät kunna skickas ut till samtliga eller ett urval av 
bostadsförvaltare i landet med frågor om huruvida de har en underhållsplan, om 
den används osv. Resultatet skulle kunna ge en fingervisning om hur stor andel av 
Sveriges bostadsförvaltare som åtminstone har den grundläggande förutsättningen 
för den typ av miljöarbete som diskuterats i denna avhandling. Det skulle 
åtminstone delvis kunna visa på vilken potential miljöarbete i det lilla grannskapet 
skulle kunna ha.  
 
 
Nya former för miljöarbete i bostadsförvaltning 
Det vore överhuvudtaget intressant att efter att ha studerat två fall i detalj få lite 
överblick över förutsättningarna för att bedriva miljöarbete i ett bostadsområde. 
Något som har kommit att intressera mig efter att ha utfört fallstudien är relationen 
mellan boende och förvaltare och relationen mellan de boende inbördes och hur 
denna påverkar miljöarbetet i ett bostadsområde. Utgångspunkten för detta projekt 
har varit den föreningsdemokratiska modellen, dvs. att de boende finns 
representerade i en lokal organisation. I båda fallen fanns det en lokal organisation 
och ett engagemang hos dessa. Problemet i båda fallen var dock att detta sätt att 
arbeta enbart engagerade få personer, vilket inte räcker. Ska miljöpåverkan 
minskas avsevärt krävs det att större delen av de boende ändrar sina vanor. Flera, i 
synnerhet de förvärvsarbetade, saknade den tid som krävs för ett sådant 
engagemang. I miljöstrategierna föreslogs därför andra former för engagemanget, 
t.ex. i form av mer informella arbetsgrupper som till skillnad från den lokala 
organisationen kunde lösas upp när de fyllt sin funktion. I miljöstrategin föreslogs 
också flera åtgärder som inte krävde något engagemang i det lilla grannskapet 
överhuvudtaget t.ex. att husen utrustas så att de boende enkelt själva kan välja 
temperatur.  
 
I min framtida forskning skulle jag därför vilja studera relationen mellan boende 
och förvaltare, till exempel utifrån följande:  
 

Formellt – informellt. I den föreningsdemokratiska modellen är det lokala 
arbetet i ett bostadsområde formellt, dvs. det innebär möten, stadgar etc. Det 
lokala arbetet kan dock ske mer informellt, t.ex. i form av tillfälliga grupper 
eller löst sammanhållna nätverk. Hur ser då ett formellt respektive ett 
informellt miljöarbete i ett bostadsområde ut? 

 

Tidsbegränsat projekt – pågående process: Föreningsdemokratiskt arbete är oftast 
en pågående process, men gemensamma aktiviteter i bostadsområdet kan 
också ske i form av tidsbegränsade projekt där den tillfälliga gruppen 
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upplöses när projektet är slutfört. Hur ser ett projektbaserat respektive ett 
processinriktat miljöarbete ut? 

 

Medlem–kund: I den föreningsdemokratiska modellen är de boende ett  
kollektiv som representeras av valda boende. De boende är medlemmar i en 
organisation. Det kan dock tänkas att relationen mellan de boende och 
förvaltaren är individuell. Flera förvaltare talar idag om de boende som kunder. 
I Helsingborshem har man ett annat, kundorienterat, arbetssätt (Bissmont et. 
al 2002). De boende har delats in i tre kundkategorier. På sikt utvecklas 
sannolikt skilda förvaltningsstrategier och boinflytandemodeller för de tre 
kategorierna. Hur påverkar de respektive modellerna förutsättningarna för 
miljöarbete? 

 
Grannskapsliv -stadsliv: Föreningsdemokratiskt lokalt arbete förutsätter ofta 
visst engagemang i bostadsområdet och att de boende känner eller åtminstone 
känner till varandra, dvs. enligt ett s.k. grannskapsliv (Andersson och Olsson 
1986). Motsatsen är stadslivet (ibid) där de boende har andra intressen än 
närområdet. Hur påverkar dessa olika sätt att leva miljöarbetet i 
bostadsområdet? 

 
 
Finna andra öppningar för miljöarbete 
Även om en stor del av det svenska bostadsbeståndet består av små grannskap 
finns det också andra typer av bostadsbebyggelse. I kapitel 2 beskrevs hur 
miljöprojekt i olika omfattning har genomförts i flerbostadsområden från 1950-60- 
och 70-talen, dels för att minska den negativa miljöpåverkan men också för att 
rusta upp miljön fysiskt och socialt. Frågan är dock om dessa områden tillhör det 
som ur strikt miljösynpunkt är viktigast att miljöanpassa. De utgör i och för sig en 
stor del av bostadsbebyggelsen, men enligt statistik har de som bor i flerbostadshus 
oftare lägre inkomst än de som t.ex. bor i villa (Statistiska Centralbyrån 2000). I en 
artikel i Dagens Nyheter (Svensson 1996) jämförs tre fiktiva hushåll, en 
överklassfamilj i villa, en radhusfamilj i medelklassen, och en arbetarklassfamilj i 
flerbostadshus. Överklassfamiljens livsstil visade sig kräva nästan fem gånger så 
mycket energi. Eftersom nästan hälften av bostäderna utgörs av småhus (Statistiska 
Centralbyrån 2000), inte nödvändigt bebodda av överklassfamiljer, men av dem 
som i genomsnitt har högre inkomst flerbostadshushållen, torde det vara 
nödvändigt att hitta "öppningar" för miljöarbete även där. Frågan är hur dessa ser 
ut, en fråga som jag skulle vilja studera och diskutera i min doktorsavhandling.  
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BIL. 1 CHECKLISTAN OCH KÄLLOR FÖR INSAMLING AV 
UPPGIFTER 

 
PLATSEN    METOD/KÄLLA 

Beskrivning av det lilla grannskapet (sophus, 

cykelställ, p-platser, växtlighet, odlingar, utemöbler, 

lekplatser, trafik, affärer, kommunikationer etc.): 

 

Egna observationer och boendeintervjuer. 

 
DE BOENDE 
Antal hushåll: Förvaltaren 

Antal folkbokförda: Lista från Lokala Skattemyndigheten på de som är folkbokförda vid de 

fastigheter som tillhör de studerade grannskapen 

Åldersfördelning: Via personnumren på listan från Lokala Skattemyndigheten 

Könsfördelning: Via personnumren på ovan nämnda lista 

Andel boende med 

utländsk härkomst: 

Intervjuer med nyckelpersoner samt sammanräkning av de som hade ett "icke-

svenskt" förnamn och efternamn alt. "icke-svenskt" förnamn eller efternamn 

(metoden är osäker, men den ger åtminstone en fingervisning om området är 

invandrartätt eller ej)  

Genomsnittlig tid för 

kontraktsinnehav: 

Register över kontraktsinnehav från förvaltaren 

 
ORGANISATIONEN 
Beskrivning av förvaltare: Internet, informationsmaterial från förvaltaren, 

intervjuer med förvaltare och boende, 

observationer  

Nyckelpersoner inom förvaltningen: Det fanns kontaktpersoner i respektive 

organisation före det att studien började, därutöver 

söktes kontaktpersoner för att de hade information 

som var relevant för studien. 

Miljöarbete inom förvaltningen: Intervjuer med nuvarande miljöansvarig, f d 

miljöansvarig samt från broschyrer och 

information på SKB:s respektive HSBs 

webbplatser. 

Nyckelpersoner, boende: Kontaktperson i SKB gav telefonnummer till 

kvartersrådets sammankallande. HSB Malmös 

Beskrivning av det lilla och stora grannskapet (typ 

av bebyggelse, centra, service, grönområden, 

kommunikationer etc): 

Egna observationer men också på skriftligt 

material om det stadsdelen, från Internet och 

informationsskrifter, samt från boendeintervjuer. 

Karta över det stora grannskapet: Internet 

Karta över det lilla grannskapet: Ritningar från förvaltaren 
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miljösamordnare (som slutade före studien) gav 

telefonnummer till brf Järvens styrelse. 

Beskrivning av förvaltningens uppgifter i 

grannskapet: 

Intervjuer av förvaltningspersonal 

 

Beskrivning av boendes ansvar: Intervju med nyckelpersoner inom förvaltning och 

bland de boende 

Beskrivning av gemensamma aktiviteter i 

grannskapet: 

Intervjuer med nyckelpersoner, deltagande vid 

vissa möten. 

 

 
BYGGNADERNA 

Byggår: Uppgifter från förvaltaren 

Ritningar: Ritningar fick jag från underhållsansvarig 

förvaltningspersonal (Idö-Våldö) och från 

styrelsen i (Järven) 

Ytor (total yta, lägenhetsyta, lokalyta etc.): Uppgifter från förvaltaren 

Beskrivning av byggnaderna utifrån: Egna observationer 

Byggmaterial: Underhållsansvarig  SKB (Idö-Våldö), ledamot i 

styrelsen (Järven) 

Fönstertyp: Driftsansvarig på SKB (Idö-Våldö), Styrelsen 

(Järven) 

Isolering: Underhållsansvarig på SKB, styrelsen (Järven) 

Genomförda underhållsåtgärder: SKB:s förvaltningspersonal (flera personer), 

styrelsen (Järven) 

Planerade underhållsåtgärder: SKB:s förvaltningspersonal (flera personer), 

underhållsplanen (Järven) 

Beskrivning av byggnaderna inifrån (trapphus, 

gemensamhetslokaler, tvättstuga, lägenheter etc.): 

Egna observationer 

 

Lägenhetsfördelning: SKB:s årsrapport, Underhållsplanen (Järven) 

Underhållsplan(ering): Underhållsansvarig förvaltningspersonal på SKB, 

underhållsplanerare HSB Malmö samt styrelsen 

(Järven) 

 

ENERGIFLÖDET 
Uppvärmning av bostäder och gemensamma utrymmen 

(mängd, produktion, miljöpåverkan och 

energianvändning per uppvärmd kvm): 

SKB:s driftsstatistik, SKB:s 

förvaltningspersonal, energileverantörens 

webbplats (Idö-Våldö), Styrelsens 

driftsuppgifter till HSB Malmö (Järven)  

Fastighetsgemensam elanvändning (mängd, produktion 

och miljöpåverkan): 

SKB:s driftsstatistik, elleverantörens 

webbplats, Styrelsens driftsuppgifter till HSB 

Malmö (Järven), elleverantörs webbplats.  

Hushållsel (mängd, produktion och miljöpåverkan): Gick ej att få sådana uppgifter varför 
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elanvändningen har fått skattats utifrån 

schablon från elleverantören (båda fallen) 

Genomförda åtgärder som förändrat 

energianvändningen: 

SKB:s förvaltningspersonal (Idö-Våldö), 

Styrelsen (Järven) 

Planerade åtgärder som kommer att förändra 

energianvändningen: 

SKB:s förvaltningspersonal (Idö-Våldö), 

Styrelsen (Järven) 

Befintlig utrustnings energistatus (vitvaror etc.): SKB:s förvaltningspersonal (Idö-Våldö), inga 

uppgifter (Järven) 

Förvaltningens generella energispararbete: Årsredovisning, SKB:s webbplats (Idö-

Våldö), HSB Malmös webbplats (Järven) 

 
VATTENFLÖDET 
Vattenanvändning (mängd och miljöpåverkan): SKB:s driftsstatistik, 

vattenleverantörens webbplats 

(Idö-Våldö), vattenleverantör 

(Järven)  

Utrustningens status (duschar/badkar, snålspolande/ej snålspolande 

toaletter och blandare): 

SKB:s förvaltningspersonal (Idö-

Våldö), Styrelsen och boende 

(Järven) 

 

Genomförda åtgärder som förändrat vattenanvändningen: SKB:s förvaltningspersonal (Idö-

Våldö), styrelsen (Järven) 

Planerade åtgärder som kommer att förändra vattenanvändningen: SKB:s förvaltningspersonal (Idö-

Våldö), styrelsen (Järven) 

Förvaltningens generella vattenspararbete: SKB:s webbplats, SKB:s 

förvaltningspersonal (Idö-

Våldö), HSB Malmös webbplats 

(Järven) 

 
AVLOPPSFLÖDET 

Omhändertagande av avloppsvatten (rening och 

miljöpåverkan): 

SKB:s förvaltningspersonal, 

reningsverkets webbplats (Idö-Våldö), 

reningsverkets webbplats (Järven) 

Omhändertagande av dagvatten: SKB:s förvaltningspersonal, 

Stockholm Stads webbplats (Idö-

Våldö), Malmö stads webbplats 

(Järven) 

Genomförda åtgärder som förändrat avloppsvattnets 

sammansättning: 

SKB:s förvaltningspersonal 

 

Planerade åtgärder som kommer att förändra avloppsvattnets 

sammansättning: 

SKB:s förvaltningspersonal (Idö-

Våldö), Styrelsen, underhållsplanen 

(Järven) 
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Förvaltningens generella vattenspararbete: SKB:s webbplats, 

förvaltningspersonal (Idö-Våldö), 

HSB Malmös webbplats (Järven) 

 

 
 
 
MATERIALFLÖDET 

Beskrivning av olika varuflöden: Distriktschef, fd miljöansvarig (Idö-

Våldö), Styrelsen (Järven) 

Ansvarsfördelning för inköp: SKB:s förvaltningspersonal (Idö-

Våldö), styrelsen (Järven) 

Genomförda åtgärder som förändrat varuflödet: SKB:s förvaltningspersonal (Idö-

Våldö), styrelsen (Järven) 

Planerade åtgärder som kommer att ändra varuflödet: SKB:s förvaltningspersonal (Idö-

Våldö), styrelsen (Järven) 

Förvaltningens generella arbete för att miljöanpassa 

varuflödet: 

SKB:s årsrapport, SKB:s webbplats 

(Idö-Våldö), HSB Malmös webbplats 

(Järven) 

 

AVFALL 
Avfallsmängder (totala, sorterade och osorterade): Avfallsentreprenörer 

Beskrivning av källsorteringen (antal fraktioner, kärlens 

placering, kompostering etc): 

Egna observationer, intervjuer med 

nyckelpersoner och boende i båda fallen 

Genomförda åtgärder som förändrat avfallsmängden, eller 

ökat sorteringen: 

SKB:s förvaltningspersonal (Idö-Våldö), 

styrelsen (Järven) 

Förvaltningens generella avfallsarbete: Fd miljöansvarig SKB (Idö-Våldö), 

styrelsen, HSB Malmös webbplats 

(Järven) 

 
TRANSPORTER/RESOR 

Förvaltningens resor: SKB:s förvaltningspersonal (Idö-Våldö), 

HSB Malmö ej tillfrågade. 

Kommunikationer till och från grannskapet (buss, T-bana 

etc.): 

Egna observationer, intervjuer med 

boende 

 

Service (avstånd till kommunikationer, affärer, vårdcentral, 

biografer etc.): 

Egna observationer, intervjuer med 

boende 

 

Genomförda åtgärder som påverkat transporter/resor: SKB:s förvaltningspersonal (Idö-Våldö), 

Styrelsen (Järven) 

Planerade åtgärder som kan tänkas påverka SKB:s förvaltningspersonal (Idö-Våldö), 
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transporter/resor: Styrelsen (Järven) 

Antal p-platser: SKB:s förvaltningspersonal (Idö-Våldö), I 

fallet Järven frågades aldrig om detta. 

Beskrivning av villkor för cykling: Egna observationer, kvartersråd och 

boendeintervjuer 

Om bilpool finns: SKB:s förvaltning och kvartersråd (Idö-

Våldö), Styrelsen (Järven) 

Förvaltningens generella arbete för att miljöanpassa 

transporter och resor: 

SKB:s webbplats, SKB:s 

förvaltningspersonal (Idö-Våldö), HSB 

Malmös webbplats (Järven) 

 
 
ROBUSTHET 
Alternativ elförsörjning: SKB:s förvaltningspersonal (Idö-Våldö), styrelsen 

(Järven) 

Skyddsrum (finns det och hur ser de ut): SKB:s förvaltningspersonal (Idö-Våldö), styrelsen 

(Järven) 

Möjligheter att odla i grannskapet: Kvartersråd (Idö-Våldö), styrelsen (Järven) 

Genomförda åtgärder som har ökat robustheten: SKB:s förvaltningspersonal, egna observationer 

(Idö-Våldö), styrelsen (Järven) 

Planerade åtgärder som kan tänkas öka 

robustheten: 

SKB:s förvaltningspersonal (Idö-Våldö), styrelsen 

(Järven) 

Förvaltningens generella arbete för att öka 

robustheten: 

SKB:s webbplats, SKB:s förvaltningspersonal 

(Idö-Våldö), HSB Malmös förvaltningspersonal 

(Järven) 
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BIL. 2 FÖRSLAG TILL INTERVJUFRÅGOR, BOENDE 

Intervjuerna ska göras i respektive hushålls hem. Bostadens upplåtelseform och 
storlek är känd före intervjun. 

Helst ska alla hushållsmedlemmar vara med. Presentera syftet med intervjuerna, att 
få veta mera om hur olika hushåll i olika bostadstyper ser på möjligheter att minska 
miljöbelastningen genom boende och livsstil.  

 

RESURSFÖRBRUKNING –LIVSSTIL 

 LIVSSITUATIONEN – HUSHÅLLET 
 a Hur ser familjen -hushållet ut? Sammansättning, åldrar, yrken,   

skolstadium  

 TIDSANVÄNDNING – VARDAGENS MÖNSTER  

 b Beskriv en typisk vardag för alla familjemedlemmar: Hur 
mycket tid tillbringar ni hemma? Vardagkvällar? Arbetar någon 
i hushållet hemma? Hur mycket och var i bostaden? 

 c Beskriv en typisk helg för alla familjemedlemmar: Hur mycket 
tid tillbringar ni hemma? Vad gör ni på fritiden? Var? 

 d Vad skulle ni vilja ha mer tid för i det dagliga livet? 

 RESVANOR 
 Förtydliga med hjälp av kartor, pricka in målpunkterna på den.   

Resor utanför regionen beskrivs muntligen 

 e  Hur är avstånden till arbete och skola, service, grönområden? 
Vilka målpunkter uppfattar ni som långt borta och vilka som 
nära? Hur reser respektive familjemedlem till målpunkterna? 

 f Hur reser ni på semestrar? 

 g Hur reser ni i arbetet? 

 FRITIDSBOENDE 

 h  Har ni fritidshus? Var? Hur mycket tid tillbringar ni där? 

 i Vad är det bästa med fritidshuset?  

 FRITIDEN – INTRESSEN 
 j Har ni regelbundna fritidssysselsättningar på vardagar eller 

helger? 

 k Vad gör ni på semestern; reser utomlands, till stugan, med 
husvagn eller med båten? Eller vad? 
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  MILJÖFRÅGOR I BOENDET  

OMVÄRLDENS PÅVERKAN TILL MILJÖMEDVETANDE  

 l Vet du/ni om det har gjorts några miljöåtgärder i ditt 
bostadsområde? Vilka? 

 m  Har du/ni fått information om vad ni kan göra för att vara mer 
miljövänlig ?, sophantering, energisparande eller val av 
transportmedel i det här bostadsområdet? 

 n Finns några krav på att de boende gör särskilda åtaganden för 
miljöns skull i ditt bostadsområde? Har förvaltare/ förening/ 
kommun ändrat på sophantering, uppvärmning eller uppmanat 
till ändrade vanor för miljöns skull? 

  

NU UTFÖRT MILJÖARBETE 
 o Gör du/ ni nu medvetet någonting inom boendets ram för att 

minska miljöbelastningen? 

 p Källsortering av sopor? Aktivt energisparande? Bra miljöval av 
el och drivmedel ? Väljer du som regel miljövänliga alternativ 
när du handlar? 

GRANNARS SAMVERKAN I MILJÖARBETE 

 q Känner ni några grannar i området? Umgås ni med några 
grannar som vänner?  

 r Har ni lärt känna grannarna mera genom miljöarbete inom 
bostadsområdet? Har någon granne påverkat er syn på 
miljöfrågor och vardagsvanor i boendet? Tankar om grannarnas 
miljömedvetenhet ? 

MÖJLIGHETER TILL MILJÖARBETE 

 s Tycker du att du har möjlighet att göra något i bostaden och 
boendet för att minska belastningen på miljön? Vad är det i så 
fall? Finns något du skulle vilja göra som är för svårt, dyrt eller 
arbetsamt? 

 t Är det lätt att sopsortera i bostaden? Finns uppsamlingsplatser 
på nära håll och samlat ? Finns det bra allmänna 
kommunikationer till vanliga resmål för er? Vad har ni för andra 
möjligheter att minska miljöpåverkan genom boendet? På vilket 
sätt kan ni påverka energiförbrukningen? Sortimentet i 
närbutiken? 

  BEREDSKAP TILL MILJÖARBETE 

 u Hur viktiga tror du dina val och handlingar är för miljön idag? 

 v Har du/ni ändrat något i era vanor under senare år, av hänsyn till 
miljöskäl? 

 x Skulle du kunna göra några (fler) ändringar i ditt vardagsliv om 
du visste att det betydde bättre miljö - långsiktigt hållbar 
produktion? 
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BIL. 3 BESÖK I IDÖ-VÅLDÖ OCH VID SKB:S HUVUDKONTOR I 
KRONOLOGISK ORDNING 

Kronologisk redogörelse över mina besök i Idö-Våldö, på SKB:s huvudkontor mm. 
Telefonsamtal och e-post i samband med fallstudien redovisas ej.  
 

Datum Plats Ärende Samtal/Intervju/möte med 

01.01.08 Idö-Våldö Rundtur i grannskapet tillsammans 

med min handledare 

 

01.01.25 SKB:s 

huvudkontor 

Presentation av projektet för berörd 

förvaltningspersonal 

 Distriktschef, förvaltningschef 

mfl. 

01.01.31 Idö-Våldö Möte med kvartersrådet samt av 

kvartersrådets sammankallande guidad 

rundvandring 

Kvartersrådets sammankallande, 

kassör samt två övriga 

medlemmar  

01.02.06 Idö-Våldö Besök i fastighetsskötarnas kontor, 

guidad rundvandring 

Fastighetsskötare och 

administrativ förvaltare 

01.02.19 SKB:s 

huvudkontor 

Intervjuer Driftansvarig, marknadschef 

01.02.22 Idö-Våldö Boendeintervjuer Äldre par och paret i 35-

årsåldern  

01.03.04 Idö-Våldö Årsmöte i Idö-Våldö Kvartersrådets medlemmar, 

distriktschef, administrativ 

förvaltare samt 30-40 hyresgäster 

01.05.10 Idö-Våldö Boendeintervju och städdag i Idö-

Våldö 

Mycket gammalt par (intervju) 

Kvartersrådets medlemmar och 

ett 20-tal hyresgäster (städdag) 

01.05.14  Idö-Våldö Deltagande vid kvartersrådsmöte, 

frågade kv.rådets åsikter om olika 

miljöåtgärder 

Kvartersrådets medlemmar 

01.05.20 SKB:s 

huvudkontor 

Intervjuer Kvalitets- och miljöansvarig och 

Underhållsansvarig 

 01.05.28 SKB:s 

huvudkontor 

Ny presentation av projektet Chef för tekn. avd., Distriktschef, 

Administrativ förvaltare och 

Förvaltningschef 

01.06.14 Idö-Våldö Utvärderingsseminarium Distriktschef, kvartersrådets 

sammankallande och kassör, en 

övrig medlem i kvartersrådet och 

min handledare 

01.06.18 SKB:s 

huvudkontor 

Utvärderingsseminarium Förvaltningschef, distriktschef, 

trädgårdsansvarig, driftsansvarig, 

min handledare 

01.07.04 SABO Intervju  Fd. miljöansvarig 
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BIL. 4 BESÖK I JÄRVEN OCH VID HSB MALMÖS HUVUDKONTOR I 
KRONOLOGISK ORDNING 

Kronologisk redogörelse över mina besök i Järven, på HSB Malmös huvudkontor 
mm. Telefonsamtal och e-post i samband med fallstudien redovisas ej.  

 

Datum Plats Ärende Samtal/Intervju/möte med 

01.08..xx Järven Första besöket, rundtur Brf. Järvens ordförande 

01.10.15 HSB Malmös 

kontor 

Möte med förvaltningspersonal, 

presentation av projektet 

"projektledare"15, ansvarig för 

underhållsplanering, ansvarig för 

drift och energi 

01.10.16 Järven I. Intervju och egen rundtur. II. 

Rundtur och intervju med 

fastighetsskötare  

I. Brf. Järvens ordförande och 

sekreterare. II. Fastighetsskötare 

01.10.17 Järven Boendeintervjuer Respondenterna 

01.10.18 Järven, Lorensborg 

med omnejd 

Intervju och egen rundtur Ordförande och sekreterare 

Nov Järven Enkät delas ut av ordförande och 

sekreterare 

 

02.02.25 Järven Intervju Styrelseledamot 

02.02.26 Järven Utvärderingsseminarium Ordförande, sekreterare, repr från 

HSB Malmös styrelse, tre 

ledamöter, min handledare 

02.02.27 HSB Malmös 

kontor 

I. Utvärderingsseminarium II. Intervju I Ansvarig för 

underhållsplanering, ny 

miljösamordnare, min 

handledare. II. Ansvarig för 

underhållsplanering.  

02.02.28 HSB Malmös 

kontor 

intervju Ny miljösamordnare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Okänt för vilket projekt personen i fråga var ledare för. Tycktes dock vara en person på 
hög nivå inom HSB Malmö  
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BIL. 5 MILJÖSTRATEGI FÖR IDÖ-VÅLDÖ –ÅREN 2002-2012 

(sidhänvisningar i denna miljöstrategi och i miljöstrategin för Järven syftar till bilagor där 

åtgärderna beskrivs utförligare. Dessa har inte tagits med här då ungefär samma text finns i 

resultatkapitlen) 

 

 UNDERHÅLLS-

ÅTGÄRD 

MILJÖ- OCH 

ROBUSTHETSÅTGÄRD 

FÖRSLAG FRÅN 

BOENDE 

INFORMATION, 

UTBILDNING OCH 

SAMRÅD 

2002 -Fönsteröversyn 

-Ombyggnad av 

kvarterslokal 

-Termografering (sid. 4) 

-Utredning, energisparåtgärder 

vid fönsteröversyn (sid. 4) 

-Utveckling av  kvarterslokal  

(sid. 9) 

-Anteckningsbok över de 

material som tillförs 

byggnaderna (sid. 7) 

 

-Utökad 

kvarterslokal 

-Möjlighet för 

boende att odla 

(sid. 10) 

-Övergångsställe 

på Östmarksgatan 

(sid. 8) 

-”Boendepärm” att spara 

miljöinformation mm (sid. 10) 

-”Ingen reklam tack –lappar till 

alla boende (sid. 8) 

-Samråd om kvarterslokal (sid 

10) 

-Infobladet "Idö-Våldö-bladet" 

introduceras (sid. 10) 

 

2003 -Ommålning av 

fönsterkarmar mm 

-Trädgårdsgrupp bland boende   

(sid. 9) 

-Isättning av isolerruta i fönster 

(sid. 4) 

-Tätning av fönster och fasader 

(sid. 4) 

-Trimning av värmeanläggning 

(sid. 5) 

-Inköpsrutiner, diverse 

underhållsmaterial (sid. 7) 

 

 -Utbildning av fastighetsskötare i 

energifrågor (sid. 5) 

-Information till boende om 

energisparåtgärder i samband 

med isättning av isolerruta (sid 

4.) 

-Bilpoolsinformation (sid. 9) 

-Beredskapsutbildning (sid. 10) 

-Miljöcirkel (sid. 11) 

2004 -Översyn av 

miljöstugor 

-Övergång till Bra Miljövalsel 

(sid. 5) 

-Uppsamling av 

elektronikskrot och miljöfarligt 

avfall i miljöstugorna (sid. 8) 

-Boende med vitvaror äldre än 

10 år får dem utbytta (sid. 5) 

 

 -Information till boende om att 

välja Bra Miljövalsel och om 

elsparåtgärder (sid. 6) 

2005 -Planering inför 

stambyte 

-Utredning av möjl. att 

urinsortera (sid. 6) 

-Fler komposter i området (sid. 

8) 

 

 -Samråd om urinsortering (sid. 

11) 

-Kompostcirkel (sid. 10) 

-Beredskapsutbildning (sid. 10) 
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2006 -Stambyte och viss 

köksrenovering 

-Införande av urinsorterande 

toaletter, snålspolande kranar 

samt källsorteringsskåp i kök 

(sid. 6 och 8) 

 

 -Information om urinsortering 

(sid. 10) 

-"Toalettikettinformation" (sid. 

6) 

2007  -Bilvårdsplats med 

oljeavskiljare (sid. 9) 

 

 -Information om bilvårdsplatsen 

(sid. 10) 

2008 -Takarbeten -Tilläggsisolering av vind (sid. 

4) 

 

 -Energisparinfo. i samband med 

tilläggsisolering (sid. 11) 

2009  -Boende med vitvaror äldre än 

10 år får dem utbytta (sid. 5) 

 

 -Miljöcirkel (sid. 11) 

2010  -Individuell mätning och 

debitering av el införs (sid. 5) 

 -Information om individuell 

elmätning samt 

elsparinformation (sid. 10) 

 

2011  -Förutsättningar för solfångare 

och solceller utreds (sid. 5) 

 

 -Beredskapsutbildning 

2012 Underhåll av 

utemiljön 

-Lokalt omhändertagande av 

regnvatten (sid. 6) 

-Sedumtak på miljöstugorna 

(sid. 6) 

-Förutsättningar för växthus 

utreds(sid. 9) 

 

 -"Toalettikettinformation" 
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BIL. 6 M ILJÖSTRATEGI FÖR BRF JÄRVEN 2002-2020  

 

År 

 

Miljöåtgärder i samband med underhållsåtgärd 

 

Information och samråd 

Övr. miljö- och 

robusthetsåtgärder 

30 Invändigt, 31 golv, 56 Värmeanläggningar och  

71 Hissar, 83 Styrsystem 

Div. åtgärder 

·Miljöanpassning av underhållsåtgärder (sid. 5) 

52 Vatten och avlopp 

Byte av enstaka WC-stolar och tvättställ 

·Snålspolande toaletter och vattensnåla blandare väljs 

(sid. 6) 

 
2002 
 
 

63 Belysning  

Byte av vecko/dygnsskiva för kopplingsur/ljusrelä  

· Närvarostyrd belysning i trapphus och 

vindsutrymmen införs (sid. 8) 

· Befintliga glödlampor etc. ersätts med 

lågenergilampor (sid. 8) 

·Uttjänt armatur etc omhändertas (sid. 8) 

Övergång till miljömärkt fastighetsel (sid. 8) 

 

·Medlemsblad införs (sid. 

10)  

·Förutsättningarna att 

informera via lokal-TV 

utreds (sid. 10)  

·Miljöinformation förs in på 

hyresavin (sid. 10 )  

·Medlemsmöte med 

miljöinspiratör hålls (sid. 10) 

·Miljöcirkel hålls (sid. 10) 

·Källsortering införs (sid. 

9) 

·Möjlighet att införa 

kompost för 

hushållsavfall utreds (sid. 

9) 

·Återbruksrum införs 

(sid. 9) 

  

22 Fasadkompletteringar, 30 Invändigt 

Mindre åtgärder 

·Miljöanpassning av underhållsåtgärderna (sid. 5) 

 

52 Vatten och avlopp  

Byte av enstaka WC-stolar och tvättställ 

·Snålspolande toaletter och vattensnåla blandare väljs 

(sid. 6) 

 

·Bilpoolskampanj genomförs 

(sid. 9)  
·Studiebesök görs (ekoby, 

reningsverk etc.) (sid. 11) 

 
2003 

94 Tvätt  

Byte av tvättmaskiner etc. 

·Energisnål tvättutrustning väljs (sid. 8) 

·Medlemmarna informeras 

om hur man tvättar 

miljöanpassat (sid. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

·Låsbara cykelställ med 

tak införs (sid. 9) 

·Motorvärmare 

installeras (sid. 9) 

·Bilvårdsplats införs (sid. 

9) 
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År 

 

Miljöåtgärder i samband med underhållsåtgärd 

 

Information och samråd 

Övr. miljö- och 

robusthetsåtgärder 

56 Värmeanläggningar, 57 Luftbehandling och  

83 Styrsystem  

Renovering av värmeväxlare etc. 

·Övergång till individuell mätning och debitering av 

värme (sid. 7) 

 

·Medlemmarna informeras 

om energianvändning mm. 

(sid. 11) 

91 Köksutrustning 

Byte av enstaka kylskåp etc. 

·Energisnålt kylskåp etc väljs (sid. 8) 

·  Medlemmar med gamla 

kylar och frysar erbjuds nya 

till ett bra pris (sid. 8) 

 
2004 

94 Tvätt 

Byte av enstaka maskiner 

·Energisnåla tvättutrustning väljs (sid. 8) 

 

 

 

 

 

21 Fasader, 22 Fasadkompletteringar,  

23 Balkonger/skärmtak och 29 Utvändigt övrigt 

Byte av fasad, renovering av balkonger etc. 

·Fasader tilläggsisoleras eller tätas  

(sid. 5) 

·Miljöanpassning av underhållsåtgärderna  

(sid. 5) 

·Samverkansgrupp kring 

tilläggsisolering startas (sid. 

11) 

25 Dörrar entréparti/portar, 30 Invändigt och  31 Golv  

Div. åtgärder 

·Miljöanpassning av underhållsåtgärderna  

(sid. 5) 

93 Soprumsutrustning 

Byte av soprumsutrustning 

·Eftersom källsortering införts utgår 

underhållsåtgärden (sid. 9) 

 
2005 

94 Tvätt 

Byte av mangel och torktumlare 

·Energisnål tvättutrustning väljs (sid. 8) 

 

 

 
2006 

35 Dörrar invändigt, 56 Värmeanläggningar, 71 Hissar 

och 89 Styr och regler övrigt 

Div. mindre åtgärder 

·Miljöanpassning av underhållsåtgärderna  

(sid. 5) 

·Utbildningar om 

hemberedskap och första 

hjälpen hålls (sid. 10) 

·Reservelaggregat 

anskaffas (sid. 10) 

·En beredskapsplan för 

bostadsområdet görs (sid. 

10) 
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År 

 

Miljöåtgärder i samband med underhållsåtgärd 

 

Information och samråd 

Övr. miljö- och 

robusthetsåtgärder 

30 Invändigt, golv, 33 Tak invändigt och 35 Dörrar 

invändigt, 57 Luftbehandling 

Div åtgärder 

·Miljöanpassning av underhållsåtgärderna  

(sid. 5) 

 
2007 

91 Köksutrustning och 94 Tvätt 

Byte av köks- och tvättutrustning i gemensamma 

utrymmen 

·Energisnåla kylskåp etc. väljs (sid. 8) 

·Energisnål tvättutrustning i rätt storlek väljs (sid. 8) 

 ·Miljöcirkel hålls  

(sid. 11) 

30 Invändigt, 31 Golv och 33 Tak invändigt  

Målning etc.  

·Miljöanpassning av underhållsåtgärderna  

(sid. 5) 

52 Vatten och avlopp 

Div. åtgärder  

·Snålspolande toaletter och vattensnåla blandare väljs 

(sid. 6) 

 

 
2008 

56 Värmeanläggningar och 57 Luftbehandling 

Byte av cirkulationspump för värme etc. 

·Väl tilltaget luftbehandlingsaggregat väljs  

(sid. 7) 

·Energieffektiva maskiner och utrustning väljs (sid. 7) 

 

·Samverkansgrupper kring 

trädgårdsskötsel och 

upprustning av lekplats 

startas (sid. 11) 

·Förutsättningar för 

boendes deltagande i 

trädgårdsskötsel 

undersöks (sid. 11) 

 
2009 

22 Fasadkompletteringar 

Mindre åtgärder 

·Miljöanpassning av underhållsåtgärderna  

(sid. 5)  

·Samverkansgrupp kring 

ordnande av gemensamma 

lokaler startas (sid. 11) 

·Möjlighet att ordna 

gemensamma lokaler 

utreds vidare (sid. 10) 

·Bärbuskar och 

fruktträd planteras (sid. 

10) 

·Lekplatsen upprustas 

(sid. 10) 

·Trädgårdsredskap 

ersätts med sådana som 

är miljöanpassade  

(sid. 10) 
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År 

 

Miljöåtgärder i samband med underhållsåtgärd 

 

Information och samråd 

Övr. miljö- och 

robusthetsåtgärder 

21 Fasader 

Mindre åtgärder 

·Miljöanpassning av underhållsåtgärderna  

(sid. 5) 

 

30 Invändigt och 71 Hissar 

Div. åtgärder 

·Miljöanpassning av underhållsåtgärderna  

(sid. 5) 
52 Vatten och avlopp 

Div. åtgärder  

·Snålspolande toaletter och vattensnåla blandare väljs 

(sid. 6) 
56 Värmeanläggningar och 57 luftbehandling 

Byte luftbehandlingsaggregat etc. 

·Väl tilltaget luftbehandlingsaggregat väljs  

(sid. 7) 

·Energieffektiva maskiner och utrustning väljs (sid. 7) 

62 Kraft 

Byte av frekvensomvandlare  

·Miljöanpassning av underhållsåtgärder (sid. 5) 

63 Belysning 

Byte av exteriörbelysning på vägg/tak 

·Ljusstyrd utomhusbelysning införs (sid. 8) 

 

89 Styr och regler övrigt 

Byte av ställdon  

·Miljöanpassning av underhållsåtgärder (sid. 5) 

 

·Förutsättningar för att 

ordna odlingslotter för 

medlemmarna undersöks  

(sid. 11)  

 

·Möjlighet att ordna 

gemensamma lokaler utreds 

vidare (sid. 10) 

 
2010 

94 Tvätt 

Byte av torkrumsutrustning 

·Energisnål tvättutrustning väljs (sid. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

·Medlemmarna informeras 

om hur man tvättar 

miljöanpassat (sid. 8) 
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År 

 

Miljöåtgärder i samband med underhållsåtgärd 

 

Information och samråd 

Övr. miljö- och 

robusthetsåtgärder 

22 Fasadkompletteringar,30 Invändigt och  

31 Golv 

Diverse åtgärder 

·Miljöanpassning av underhållsåtgärder (sid. 5) 

57 Luftbehandling 

Byte av luftbehandlingsaggregat 

·Väl tilltaget luftbehandlingsaggregat väljs  

(sid. 7) 

·Energieffektiva maskiner och utrustning väljs (sid. 7) 

 

·Samverkansgrupper kring 

införande våtmarks-

anläggning startas (sid. 14) 

 
2011-
2012 

52 Vatten och avlopp samt  94 Tvätt 

Omfattande underhåll av tvättstuga med byte av 

tvättutrustning. 

·Energisnål tvättutrustning väljs (sid. 8) 

·Medlemmarna informeras om hur man tvättar 

miljöanpassat (sid. 11) 

 

·Samverkansgrupp kring 

underhåll och ev. 

ombyggnad av tvättstuga 

startas (sid. 11) 

·Möjlighet att införa 

lokalt omhändertagande 

av dagvatten utreds  

(sid. 9) 

21 Fasader och 22 Fasadkompletteringar 

Byte av stuprör och hängrännor 

·Miljöanpassning av underhållsåtgärderna  

(sid. 5) 

 

26 Yttertak och 27 Enheter på tak 

Byte av takpapp (9-vån.huset) och byte av takplåt samt 

takpapp och takdetaljer (16-vån.huset) 

·Montering av solfångare på taken utreds (sid. 6) 

·Vindsbjälklag tätas eller tilläggsisoleras (sid. 6) 

·Miljöanpassning av underhållsåtgärder  

(sid. 5) 

·Samverkansgrupp kring 

införande av solfångare och 

tilläggsisolering startas (sid. 

11) 

30 Invändigt och 31 Golv 

Div. mindre åtgärder 

·Miljöanpassning av underhållsåtgärderna  

(sid. 5) 

 
2013-
2014 

57 Luftbehandling 

Byte av luftbehandlingsaggregat 

·Väl tilltaget luftbehandlingsaggregat väljs  

(sid. 7) 

·Energieffektiva maskiner och utrustning väljs (sid. 7) 
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År 

 

Miljöåtgärder i samband med underhållsåtgärd 

 

Information och samråd 

Övr. miljö- och 

robusthetsåtgärder 

30 Invändigt, 31 Golv  och 25 Dörrar, 

entréparti/portar 

Div. mindre åtgärder. 

·Miljöanpassning av underhållsåtgärderna  

(sid. 5) 
56 Värmeanläggningar och 57 Luftbehandling 

Byte av luftbehandlingsaggregat etc. 

·Väl tilltaget luftbehandlingsaggregat väljs  

(sid. 7) 

·Energieffektiva maskiner och utrustning väljs (sid. 7) 

 
2015-
2016 

89 Styr och regler övrigt 

Byte av ställdon  

·Miljöanpassning av underhållsåtgärderna  

(sid. 5) 

  

21 Fasader,  22 Fasadkompletteringar och   

23 Balkonger/skärmtak 

Byte av fasad och balkonginglasning, etc.   

·Fasaderna tätas eller tilläggsisoleras (sid. 5) 

·Energieffektiva fönster väljs (sid. 6) 

 

 

 

26 Yttertak och 27 Enheter på tak och  

29 Utvändigt övrigt 

Byte av takplåt på 9-våningshuset.  

·Montering av solfångare och solceller på taken utreds  

(sid. 6) 
·Vindsbjälklag tätas eller tilläggsisoleras (sid. 6) 

·Samverkansgrupp kring 

tilläggisolering och 

montering av solfångare och 

solceller startas (sid. 11) 

 
2017-
2018 

25 Dörrar entréparti/portar,  

30 Invändigt, 31 Golv 

Div. åtgärder 

·Miljöanpassning av underhållsåtgärderna  

(sid. 5) 
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År 

 

Miljöåtgärder i samband med underhållsåtgärd 

 

Information och samråd 

Övr. miljö- och 

robusthetsåtgärder 

30 Invändigt och 31 Golv 

Omfattande invändigt underhåll 

·Miljöanpassning av underhållsåtgärderna (sid. 5) 

 

52 Vatten och avlopp -STAMBYTE 

Byte av ledningsnät för avlopp (ev. renovering av samtliga 

badrum och kök samt byten av samtliga tvättställ och WC-

stolar) 

·Utredning kring införande av urinsorterande 

toaletter vid stambyte (sid. 6) 

·Snålspolande toaletter och vattensnåla blandare väljs 

(sid. 6) 

·Miljöanpassad och varsam renovering av kök och 

badrum (sid. 6) 

·Återanvändning och återvinning av badkar, 

duschkabiner, kakel etc. (sid. 6) 

·Källsorteringsskåp införs vid ev. köksrenovering vid 

stambyte  (sid. 6) 

·Samverkansgrupp kring 

stambytet och ev. 

urinsortering startas (sid. 11) 

56 Värmeanläggningar,  57 luftbehandling och 89  styr 

och regler övrigt  

-FÖRNYELSE AV VÄRME- OCH 

LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 

Byte av värmeledningar, ledningsnät, radiatorer och 

ventiler (9-vån.huset) etc. 

·Utredning och ev. införande av värmeåtervinning, 

intelligent värmesystem mm. (sid. 7) 

 

60 El och 6S el sammansatt 

Byte av elsystem i samtliga lägenheter, byte av 

elinstallationer etc. 

·Miljöanpassning av underhållsåtgärderna  

(sid. 5) 

 

2019-
2020 

71 Hissar 

Byte av apparatställ i hissarnas styrsystem hissmaskin och 

hisslinor  

·Miljöanpassning underhållsåtgärderna (elsnål 

apparatur etc.) (sid. 5) 
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BIL. 7 ENKÄT SOM DELADES UT TILL JÄRVENBOR  

(P.g.a. layoutmässiga skäl är kvaliteten på enkäten något försämrad här) 

   
 
Miljöundersökning i Bostadsrättsföreningen Järven 
Enkät till Ditt/Ert hushåll 
______________________________________________________ 
Brf. Järven ska HSB-certifieras. I samband med detta ska föreningen arbeta 
vidare med boendekvalitet samt börja arbeta mer aktivt med miljöfrågor. 
Bostadsrättsföreningen deltar också i ett forskningsprojekt om 
miljöanpassning av bostadsområden, som nu pågår på KTH (Tekniska 
Högskolan i Stockholm). Därför skickar styrelsen i samarbete med 
forskarna ut denna enkät med frågor kring miljön.  
 
Del 1 i enkäten innehåller frågor om miljöåtgärder i bostadsområdet, och 
enkätsvaren kommer att bli ett underlag för Brf. Järvens framtida 
miljöarbete. Del 2 innehåller mer allmänna frågor om hushållets vanor och 
attityder kring miljön, och enkätsvaren kommer att användas som underlag 
för undersökning om boende och miljö på KTH. 
 
Ifylld enkät läggs tillbaka i kuvertet som klistras igen och lämnas i 
brevlådan på Brf. Järvens expedition, senast den 15:e januari 2002. 
Styrelsen skickar sedan kuverten till forskarna på KTH. Enkätsvaren är 
helt anonyma.  
 
Om Du/Ni har frågor går det bra att kontakta Inga Britt 
Werner (tel. arb: 08-790 85 59 eller e-post: 
ingabrit@arch.kth.se) eller Susanna Nilsson (tel. arb: 
08-790 85 88 eller e-post: suni@arch.kth.se) på KTH.  
Tack för hjälpen! 
 
Styrelsen   
 
Lars-Åke Malmberg (Ordf. Brf. Järven) 
 
Avd. Bebyggelseanalys på KTH 

 
Inga Britt Werner  Susanna Nilsson 
(Tekn. Dr.)    (Doktorand) 

HSB Brf. Järven 137 
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[     ] 

Frågor om miljöåtgärder i området  
   
Här kommer några antaganden. Varje antagande följs av olika påståenden. Markera 
i rutan framför det påstående som passar bäst för Ditt/Ert hushåll. När Du/Ni 
svarar på frågorna, välj det alternativ som passar bäst för hela hushållet.  
Du/Ni får bara välja ett av påståendena Om Du/Ni råkar fylla i fel ruta, var snäll 
och stryk den genom att fylla den helt:        

Observera att det endast handlar antaganden och inte något som det är 
beslutat om! 
 

KÄLLSORTERING 

 

1. Antag att det går att lämna sorterat avfall i bostadsområdet (glas, papper, plast, me tall,  
kartong, batterier etc.). Vad gör Du/Ni? 

 

a) Källsorterar i högre utsträckning än tidigare  
 

 

b) Ändrar inte mina/våra vanor  
 

 

c) Vet ej  
 

 

 

2. Antag att det ordnas komposter för matavfall i bostadsområdet. Vad gör Du/Ni? 
 

a) Komposterar allt matavfall från hushållet 
 

 

b) Komposterar ibland  
 

 

c) Komposterar inte alls  
 

 

d) Vet ej 
 

 

 

Eventuella kommentarer:  
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ENERGI 
 

3. Antag att det går att mäta hur mycket energi som går åt i varje lägenhet för uppvärmning och 
varmvattenförbrukning. De hushåll som har lägre temperatur och använder mindre 
varmvatten får en lägre månadskostnad. Vad gör Du/Ni? 

 
a) Behåller samma temperatur och använder lika mycket varmvatten som tidigare 
 

 

b) Sänker temperaturen men använder lika mycket varmvatten som tidigare 
 

 

c) Använder mindre varmvatten men behåller samma temperatur 
 

 

d) Både sänker temperaturen och använder mindre varmvatten 
 

 

b) Vet ej 
 

 

 

4. Antag att det i bostadsrättsföreningen diskuteras att föreningen ska köpa in miljömärkt 
fastighetsel. Detta höjer månadsavgiften med ca. 4 kr i månaden men bidrar till en bättre 
miljö. Vad anser Du/Ni om detta? 

 
a) Föreningen ska köpa in miljömärkt el 
 

 

b)  Föreningen ska inte köpa in miljömärkt el 
 

 

c) Vet ej 
 

 

 

BILPOOL 
 

5. Antag att Du/Ni erbjuds vara med i en HSB-bilpool i området. Du/Ni kan disponera en bil för 
fast avgift på 388 kr per månad. När Du/Ni använder bilen betalar Du/Ni utöver den fasta 
avgiften 8,50 kr / timme och 1,45 kr/ körd kilometer. I detta ingår bensin och andra 
kostnader. Skulle Du/Ni vara intresserade av att vara med i bilpoolen? 

 
a) Ja 
 

 

b) Nej 
 

 

c) Vet ej  
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Eventuella kommentarer:  
 
 
 
 
 
 

 

MILJÖINFORMATION  
 

6. Antag att Du/Ni får ett informationsblad från styrelsen. I bladet finns information om 
miljöåtgärder som ska genomföras i området (t ex källsortering). Vad gör Du/Ni? 

 

a) Läser informationsbladet noggrant  
 

 

b) Ögnar snabbt igenom informationsbladet 
 

 

c) Läser inte informationsbladet 
 

 

d) Vet ej  
 

 

 

7. Antag att det finns en lokal TV-kanal och en hemsida på Internet med information om 
hur bostadsområdet påverkar miljön, t ex hur mycket energi som används. Vad gör 
Du/Ni? 

 
a) Slår på TV:n och tar del av informationen 
 

 

b) Går in på Internet och tar del av informationen 
 

 

c) Tar del av informationen både på lokal-TV och på Internet 
 

 

d) Tar inte del av informationen 
 

 

e) Vet ej  
 

 

 

8. Antag att det på hyresavin varje månad finns några miljötips, t ex om hur man kan spara 
energi eller var man kan slänga miljöfarligt avfall. Vad gör Du/Ni? 

 

a) Tar aktivt del av tipsen och försöker följa dem 
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b) Läser tipsen som hastigast 
 

 

c) Läser inte tipsen  
 

 

d) Vet ej  
 

 

 

Eventuella kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS- OCH MEDLEMSMÖTEN 
 

9. Antag att styrelsen ordnar ett medlemsmöte i samband med en underhållsåtgärd (t ex 
fasadrenovering). Vad gör Du/Ni? 

 
a) Går inte på mötet 
 

 

b) Går endast på mötet om åtgärden berör eller intresserar mig/oss 
 

 

c) Går på mötet oavsett vad åtgärden handlar om 
 

 

d) Vet ej 
 

 

           
10. Antag att styrelsen ordnar ett medlemsmöte för att diskutera införandet av en miljöåtgärd (t 

ex källsortering). Vad gör Du/Ni?  
 
a) Går inte på mötet 
 

 

b) Går på endast på mötet om åtgärden berör eller intresserar mig/oss 
 

 

c) Går på mötet oavsett vad åtgärden handlar om 
 

 

d) Vet ej  
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11. Antag att styrelsen ordnar ett informationsmöte dit de har bjudit in en känd miljöprofil som 

ska dela med sig av sina erfarenheter. Vad gör Du/Ni? 
 
a) Går inte på mötet 
 

 

b) Går på mötet för att miljötemat verkar intressant 
 

 

c) Går dit för att vi brukar gå på informationsmöten 
 

 

d) Vet inte  
 

 

 
 

Eventuella kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Frågor om Dina/Era vanor och attityder kring miljön 

    NR  [     ] 
Här följer några frågor om Dina/Era vardagsvanor och attityder kring miljön. 
Eftersom just denna enkät riktar sig till hushåll i brf. Järven är några svar som 
synes redan ifyllda.  

Bostaden 
1. a Är din bostad av typen: 1. c Vilken upplåtelseform har du: 

Hyresrum  Bor i föräldrahemmet  
Lägenhet X Bor tillfälligt(hos vänner el. släkt)   

Radhus, parhus  Hyr tidsbegränsat(andra hand)  

Villa, kedjehus  Hyr med förstahandskontrakt  
Annat  Har bostadsrätt  

  Äger bostaden  
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1. b  Hur stor är din bostad,  1. d Vilken typ av uppvärmning har bostaden? 

         i kvadratmeter?   
0 - 25  106 - 120  Fjärrvärme X 

26 - 50   121 - 135  Lokal värmecentral/ panna  
51 - 75   136 - 150  Elpatron, vattenburen värme  

76 - 90   151 - 165  Villapanna, vattenburen värme  

91 - 105   Större än165  Direktverkande elvärme  
Ungefär när är bostaden byggd?  Värmepump  

 1959-60   Vet inte  

Vardagsvanor 
   

2. a Vad källsorterar Du/Ni?  2. d Vilken utrustning använder Du/Ni hemma? 

Batterier     *Ange också utrustning i gemensam tvättstuga 
Glas (tomflaskor, burkar)  Frys  Nyare än 5 år?  

Plast (PET-flaskor)  Diskmaskin  Nyare än 5 år?  

Metall (returburkar)  Tvättmaskin*  Nyare än 5 år?  
Farligt avfall (t ex lösningsmedel)  Torktumlare, torkskåp*   

Papper  Dator   

Kartong  Jaccuzzibad   
 
2. b Köper Du/Ni som regel: 2. e   Hur länge duschar Du/Ni per dag ? 

 Ja  Nej (i genomsnitt) 

Lågenergilampor    0-2 minuter  
KRAV-märkta matvaror    3-5 minuter  

Miljövänlig el    6-10 minuter  
Miljömärkta tvätt-/rengöringsmedel    Längre än 10 minuter  

  
2. c Har hushållet 2. f Har hushållet tillgång till fritidshus? 

Inte bil  Motorbåt   Ja  Nej  
En bil  Annat motorfordon   I så fall, uppvärmt året om?  

Två bilar   Ja  Nej   

 Avstånd till fritidshuset  km 

  
3. a Hur reser Du/Ni* en vanlig arbetsdag? 3. b Hur har Du/Ni rest på fritiden senaste  

*Om ni är två vuxna i hushållet, fyll i uppgifter             året? 
för båda  

                              Person 1             2 Utlandssemester   ggr/år 

Går eller cyklar      km Semesterresa i Sverige  ggr/år 
Åker moped      km Resa till fritidshuset  ggr/år 

Åker motorcykel      km Resa till utflyktsmål  ggr/år 

Bil utan katalysator      km Hälsa på släkt o vänner  ggr/år 
Bil med katalysator      km T        Till möte i arbetsgrupp el. Förening   ggr/år 
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Dieseldriven bil      km Till egna fritidsaktiviteter   
Buss      km    Med till andras (barnens) aktivitet   

T-bana eller spårväg      km Inköpsresor   

Pendeltåg      km Annat   

Värderingar 

4. a  Hur ofta gör du någon av följande saker? Markera på varje rad det som stämmer bäst: 

 Varje vecka/  
nästan varje 

vecka 

En eller ett 
par gånger 
i månaden 

Några 
gånger per 

år 

 

Inte 
alls 

Umgås med mina föräldrar eller andra släktingar        
Umgås med vänner        

Umgås med grannar eller med bekanta från arbetet        
 

4. b  Markera i rutorna vid varje påstående i vilken grad du instämmer i dem: 

    
 

Ja, 
Absolut 

 

Ja 

 

Nej 

Nej, 
absolut 
inte 

Jag skulle gärna avstå en del av min inkomst om jag var 
säker på att pengarna skulle användas för att förhindra  

                

Miljöförstöring  

Jag skulle gå med på en skattehöjning om de extra skatte-
medlen användes för att förhindra miljöförstöring 

                

  
Regeringen har ansvar för att minska miljöförstöringen, 
men det får inte kosta mig något 

       

  

4. c  Nedan följer par av påståenden som kan ses som motpoler. Mellan dem finns en skala med      
 fyra steg. Markera för varje par den punkt som bäst beskriver din inställning:  

 1  2  3  4  
Det är fritiden som gör livet värt att 
leva, inte arbetet 
 

[  ]  [  ]  [  ]  [  ] Det är arbetet som gör livet värt 
att leva, inte fritiden 

Varje människa har möjlighet att 
påverka samhället 
 

[  ]  [  ]  [  ]  [  ] 
Den enskilde kan inte påverka 
något i vårt samhälle  

Att skydda miljön är det viktigaste, 
även om det skulle medföra lägre 
ekonomisk tillväxt och viss 
arbetslöshet 

[  ]  [  ]  [  ]  [  ] Ekonomisk tillväxt och hög 
sysselsättning är det viktigaste, 
även om miljön skulle skadas i 
viss mån 

Miljöfrågor i boendet 

5. a Vad associerar du till ”miljö” ifråga 5. b   Vilka av miljöåtgärderna nedan har du fått  
      Om bostad och bostadsområde? Skriv Information om från bostadsförvaltaren eller 
 Ned vad du först kommer att tänka på.        kommunen? Frågan gäller år 2001. 
   
 Tilläggsisolering och tätning av fönster  
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 Betalning efter förbrukad energimängd  
 Källsortering av sopor  
 Val av elleverantör  
 Betalning efter förbrukad vattenmängd  
 Intrimning av ventilations- och värmesystem  
 Alternativa energikällor  
 Miljöfarligt avfall  

Vet inte   Vet inte  Annat  

   

6.  Nedan visas exempel på vanor och åtgärder i vardagslivet, som har betydelse för miljön.  
Välj bland alternativen och markera de 3 som du helst skulle åta dig att göra. Observera att frågan gäller 
åtgärder utöver vad du gör idag. Om du redan gjort något av alternativen, markera detta.  

Välj fritt utan att bry dig om rubrikerna till frågorna när du svarar. Rubrikerna är enbart till för att förenkla 
bearbetningen av enkäten.               
Gäller redan 

Vatten-Avlopp      
    

A1 Duscha snabbt eller mer sällan, högst 3 minuter dagligen i genomsnitt    

A2 Betala för vattenåtgång efter egen förbrukning    

A3 Alltid fylla tvätt /diskmaskin vid varje körning    

A4 Äta vegetarisk lunch för att minska fosforutsläpp till reningsverken    

 Energi - Bostad 

B1 Torka tvätt utan att köra värmefläkten i torkskåp eller torkrum    

B2 Ha lägre rumstemperatur i bostaden, t ex 20 ?C i stället för  21 ?C    

B3 Inte låta elektroniska apparater stå på ”Stand – by”-läge    

B4 Betala för bostadens uppvärmning efter egen förbrukning    

 Energi - Resor 

C1 Sänka snitthastigheten med 10 km/tim vid längre bilresor    

C2 Cykla alla resor som är högst 5 km enkel väg    

C3 Vara med i bilpool i stället för att äga bil    

C4 Byta ut inrikes flygresor mot tågresor    

Avfall  

D1 Alltid lämna in miljöskadligt avfall till miljöstation eller tillverkare    

D2 Kompostera mat- och trädgårdsavfall, el. delta i skötsel av gemensam kompost    

D3 Källsortera delarna av sammansatt avfall: t ex skilja plast - papper    

D4 Källsortera avfall som kräver rengöring, t ex konservburkar    



159 

       
   

Fråga 6, fortsättning          

 Inköp                                                                                                                                  Gäller   redan

E1 Köpa papper och kartong av återvinningsmaterial    

E2 I så stor utsträckning som möjligt välja KRAV-märkt mat    

E3 Köpa ”grön el” för hushållsförbrukningen    

E4 När du skall köpa kapitalvaror som kyl/frys eller bil, grunda köpbeslutet    

på varans miljöpåverkan lika mycket som på andra egenskaper 

Några bakgrundsfrågor om hushållet 

7. a Vilken sorts hushåll bor  7. d Vilken typ av sysselsättning har du/ni*? 
       Du i?    *Om ni är två vuxna i hushållet, fyll i uppgifter för båda 

 Person   1       2 

Hemma hos föräldrarna  Ledningsarbete ( chefskap)   
I eget hushåll  Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens   

 Arbete som kräver högskoleutbildning   

 Kontors- och kundservicearbete   
7. b Hur stort är hushållet du  Service-, omsorgs- och försäljningsarbete   

        bor i?  Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk, fiske   

Antal vuxna   Hantverksarbete inom byggande och tillverkning   
Antal barn under 18 år    

 Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning   

   

7. c Är du:  Pensionerad   

Kvinna   Hemarbetande (i hushållet)   

Man   Studerande   

Ditt födelseår   Arbetslös   

  Aldrig haft ett yrke   
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BIL. 8 DEL I ENKÄTEN SOM UTESLÖTS PÅ UPPMANING AV BRF 
JÄRVENS ORDFÖRANDE 

12. Antag att det i bostadsrättsföreningen diskuteras att man ska försöka ordna en eller 
flera gemensamhetslokaler. Vad anser Du/Ni om saken?  

a) Jag/Vi har inget behov av gemensamhetslokaler  

b) Jag/Vi vill ha en lokal som vi kan hyra för privata fester  
c) Jag/Vi vill ha lokal/lokaler för gemensamma aktiviteter i området såsom 
medlemsmöten och föreningsfester 

 

e) Vet inte   
 

Eventuella kommentarer: 
 
 
 
 

 

UTEMILJÖ 
 

13. Antag att det i bostadsrättsföreningen diskuteras att  intresserade medlemmar ska 
kunna delta i trädgårdsskötseln, dvs. plantera blommor och klippa buskar. Vad anser 
Du/Ni om saken?  

a) Jag/Vi vill gärna delta själva i trädgårdsskötseln  
b) Jag/Vi är positiva till idén, men vill inte delta själva  
c) Jag/Vi är negativa till idén  
d) Vet inte 
 

 

 

14. Antag att det fanns odlingslotter där man kunde odla grönsaker och blommor i 
bostadsområdet. Skulle Du/Ni i sådant fall vara intresserade av att ha en odlingslott? 

a) Nej, jag/vi vill är inte intresserade av en odlingslott  
b) Ja , jag/vi villl gärna ha en odlingslott  
c) Vet ej  

 

Eventuella kommentarer:  
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