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Abstract  

The Million program is the name of an ambitious public housing program implemented in 

Sweden between 1965 and 1974. One million new homes should be built during ten years to 

increase the standard and solve the shortage of housing that existed during 1950 and 1960. 

Today many of this housing areas are meeting challenges concerning refurbishment. It’s 

about energy efficiently, change of sewage systems and other technical arrangements in the 

buildings. It’s also about to create a secure and sustainable environment around the 

buildings. 

This master project is divided into two parts: part 1 and part 2.  

The first part is about a proposal of refurbishment in a million program area. How we design 

and use the city, the life between the buildings has a great impact on how we create 

relations between each other. It has also importance for how the city feels for people living 

there and for people coming to the city. Studies indicate that people value safety around the 

home area very high. Insecurity will lead to different patterns of movement and low outside 

activity for the citizens. The key to build a safe city is to make people feel committed to the 

outside environment.   

In the first part of the master project I have focused on one of the most unsafe environments 

in the city and how to convert it so it benefits safety and social sustainability.   

The second part of the report addresses sustainable development in education. That the 

world is facing tough challenges is affecting humans and demands that everyone takes their 

responsibility.  In order for everyone to work for a sustainable word one needs knowledge, 

knowledge converted to actions and own responsibility.  

For the second part I have designed a lesson about sustainable refurbishment in the million 

program areas. The first-year students in a technical program in high-school had to build 

their own house-area and argue for their proposal of refurbishment. Each proposal has been 

analyzed and the results shows that the most arguments are based on the students own 

feelings and values.  
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Sammanfattning 

Miljonprogrammet är namnet på den bostadsbebyggelse som pågick i Sverige mellan 1965-

1974. En miljon nya bostäder skulle byggas under en tioårsperiod för att höja 

bostadsstandarden och hjälpa bostadsbristen som rådde i landet under 50-talet och början 

på 60-talet. Idag står många av dessa områden inför stora upprustningsutmaningar. Det 

handlar om energieffektiviseringar, stambyten och andra tekniska åtgärder direkt på husen. 

Det handlar också om att bygga upp en trygg och hållbar miljö runt omkring bostäderna. 

Detta examensarbete är uppdelat i två delar: del 1 och del 2.  

Del 1 handlar om att ta fram ett upprustningsförslag i ett storskaligt miljonprogramsområde. 

Hur vi utformar och utnyttjar staden, livet mellan husen har stor betydelse för hur vi skapar 

relationer med andra. Det har även en stor betydelse för hur staden upplevs både för de 

boende och för personer utifrån. Trygghet i staden är den faktor som de boende oftast 

värderar som högst i undersökningar gällande boendemiljön. Man har också sett att 

otrygghet kan leda till att rörelsemönstren ändras och aktiviteter uteblir. För att bygga en 

trygg stadsdel gäller det att få människorna engagerade; viljan att vilja utnyttja sin stad ofta 

och mycket.  

Jag har i del 1 valt att behandla en av de otryggaste platserna i staden för att undersöka om 

man kan förändra denna plats så att den istället främjar trygghet och social hållbarhet.  

Del 2 handlar om hållbar utveckling i undervisningen. Att världen står inför tuffa utmaningar 

är något som berör alla människor och kräver att alla tar sitt ansvar. För att alla ska kunna 

jobba mot en hållbar värld krävs kunskap för att sedan kunna omvandla den till handlingar 

och eget ansvarstagande. Utbildning är därför ett av de viktigaste verktygen för att uppnå 

hållbar utveckling.  

Jag har i del 2 utformat en lektion som handlar om hållbar renovering i 

miljonprogramsområden. Lektionen har sedan genomförts på en gymnasieskola med en 

klass som går första året på teknikprogrammet. Eleverna har fått ”bygga” egna 

bostadsområden där de har fått argumentera för deras upprusningsförslag utifrån hållbar 

utveckling. Elevernas argumentation har sedan analyserats med ett verktyg som undersöker 

vad eleverna grundar sina argument på. Resultatet visade att elevernas argument tills störst 

del grundas på deras egna värderingar och känslor.  
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Förord 

Efter fem år på KTH och Stockholms universitet har det blivit dags att lämna studierna bakom 

sig och ta steget ut i arbetslivet. Detta examensarbete har varit ett avslutande moment på 

programmet Civilingenjör och lärare. Arbetet har varit otroligt lärorikt och gett mig mycket 

ny kunskap, inte minst kring hur man utformar en trygg och hållbar stadsmiljö. Det har också 

gett mig en inblick i den upprusningsutmaning som större delar av miljonprogrammet står 

inför idag. Upprustningen av miljonprogramsområdena är någoting jag gärna skulle vilja 

vara en del av i mitt framtida yrkesliv.  

Vägen genom examensarbetet har varit lång, jag har stött på både med- och motgångar. 

Under vägen har jag träffat på många inspirerande människor som förgyllt och format mitt 

arbete. Det har dock funnits fyra huvudpersoner som följt mig genom hela arbetets gång.  

Ett stort tack till Madeleine Nobs, min handledare på NCC. Tack för ditt engagemang och för 

att du tagit emot mig med öppna armar redan från första dagen jag klev in på NCC.  

Erik Stenberg, min huvudhandledare på KTH och Carl Johan Rundgren, min biträdande 

handledare på Stockholms universitet. Tack för er kontinuerliga feedback och inspirerande 

samtal som har hjälpt mig att hela tiden blicka framåt i arbetet. 

Och tack också till min storasyster Maria Karnik, som jobbar på NCC och har fått stå ut med 

mina samtal kring examensarbetet på vägen till och från jobbet under hela våren. Det har 

varit skönt att haft ditt stöd!  

 

Nu vill jag önska er läsare en trevlig läsning!  

 

Madeleine Karnik  

 

 

  



6 
 

Innehållsförteckning  

Abstract .................................................................................................................................. 3 

Sammanfattning ..................................................................................................................... 4 

Förord ..................................................................................................................................... 5 

1. Syfte & mål – del 1 ........................................................................................................... 12 

2. Miljonprogrammet .................................................................................. 13 

2.1 Bakgrund - Urbanisering och bostadsbrist ..................................................................... 13 

2.2 Genomförande av miljonprogrammet ........................................................................... 13 

2.3 Konsekvenser av miljonprogrammet ............................................................................. 14 

2.3.1 Boendesegregation ................................................................................................. 15 

2.3.2 Sociala förhållanden ................................................................................................ 16 

2.4 Upprustningsutmaningen ............................................................................................... 16 

2.4.1 Gårdsten – ett exempel på en lyckad upprustning ................................................. 17 

2.4.2 Vision Järva .............................................................................................................. 18 

3. Offentliga rummet .................................................................................. 19 

3.1 Trafikplanering - SCAFT .................................................................................................. 19 

3.2 Trygghet i staden ............................................................................................................ 20 

3.3 Rädslans platser .............................................................................................................. 21 

3.4 Socialt hållbar stad ......................................................................................................... 22 

4. Hållbar utveckling ................................................................................... 24 

4.1 Definition och förklaring ................................................................................................ 24 

4.2 Hållbar stadsutveckling .................................................................................................. 24 

4.3 NCC – Nordic Built Challenge ......................................................................................... 25 

5. Parkeringshus.......................................................................................... 26 

5.1 Brottsligheten i parkeringshusen ................................................................................... 26 

5.2 Parkeringshusen som social mötesplats ........................................................................ 27 

5.3 Uppbyggnad ................................................................................................................... 27 

5.4 Parkeringsöverskott ....................................................................................................... 28 

6. Stadsodling ............................................................................................. 29 

6.1 Framväxten i Sverige ...................................................................................................... 29 

6.2 Takodling ........................................................................................................................ 30 



7 
 

6.3 Stadsodlingens hållbara effekter .................................................................................... 31 

7. Genomförande ........................................................................................ 33 

7.1 Arbetets fyra mål ............................................................................................................ 33 

7.2 Förstudie ......................................................................................................................... 33 

7.3 Identifiera plats .............................................................................................................. 33 

7.4 Hitta nytt användningsområde ...................................................................................... 34 

7.5 Undersöka platsens nya potential .................................................................................. 34 

8. Metod ..................................................................................................... 34 

8.1 Litteraturstudie............................................................................................................... 34 

8.2 Intervjuer ........................................................................................................................ 34 

8.3 Workshop ....................................................................................................................... 36 

8.4 Besök i bostadsområdena .............................................................................................. 37 

9. Resultat ................................................................................................... 37 

9.1 Identifiering av plats ....................................................................................................... 37 

9.2 Hitta nytt användningsområde ...................................................................................... 38 

9.3 Stadsodling på parkeringshustaket ................................................................................ 40 

10. Diskussion och analys .............................................................................. 41 

10.1 Från parkeringshustak till stadsodling ......................................................................... 41 

10.2 Varför är detta aktuellt i miljonprogramsområden? ................................................... 42 

10.3 Hållbar stadsutveckling ................................................................................................ 42 

10.4 Ökad trygghet ............................................................................................................... 43 

10.5 Ekonomisk vinst på lång sikt......................................................................................... 44 

10.6 Avslutande reflektioner ................................................................................................ 45 

11. Inledning – del 2 ...................................................................................... 47 

11.1 Bakgrund till utbildningsmaterialet .......................................................................... 48 

12. Litteraturstudie ....................................................................................... 48 

12.1 Miljöundervisningens utveckling ................................................................................. 48 

12.2  Vikten av hållbar utveckling i undervisningen............................................................. 49 

12.3 STS, STSE & SSI .............................................................................................................. 49 

12.4 Analysmodellen SEE-SEP .............................................................................................. 51 

12.4.1 Tidigare studier med SEE-SEP modellen ............................................................... 52 



8 
 

13. Miljonprogrammet kopplat till hållbar renovering .................................. 53 

13.1 Syftet med lektionen .................................................................................................... 53 

13.2 Etiska aspekter ............................................................................................................. 54 

13.3 Reliabilitet & Validitet .................................................................................................. 54 

13.4 Datainsamling ............................................................................................................... 54 

13.4.1 Databearbetning ................................................................................................... 56 

14. Resultat ................................................................................................... 58 

14.1 SEE-SEP resultat ............................................................................................................ 58 

15. Diskussion och analys .............................................................................. 60 

15.1 SEE-SEP resultatet ........................................................................................................ 60 

15.1.1 Svårigheter med SEE-SEP modellen ...................................................................... 61 

15.2 Studiens validitet och reliabilitet ................................................................................. 61 

15.3 Vikten av hållbar utveckling i skolan ............................................................................ 62 

16. Litteraturförteckning ............................................................................... 63 

17. Bilagor ..................................................................................................... 67 

17.1 Bilaga 1 ......................................................................................................................... 67 

17.2 Bilaga 2 ......................................................................................................................... 68 

17.3 Bilaga 3 ......................................................................................................................... 72 

17.4 Bilaga 4 ......................................................................................................................... 73 

17.5 Bilaga 5 ......................................................................................................................... 74 

 



9 
 

Om examensarbetet 

Examensarbetet har genomförts som ett avslutande moment på programmet civilingenjör 

och lärare (300 hp). Programmet är ett samarbete mellan Kungliga Tekniska högskolan och 

Stockholms universitet. Arbetet har genomförts på företaget NCC i Solna med Madeleine 

Nobs som handledare. Huvudhandledare på KTH har varit Erik Stenberg och på Stockholms 

Universitet Carl-Johan Rundgren.  

Kravet för ett examensarbete på programmet Civilingenjör och lärare är att den ska 

innehålla både en ingenjörsmässig del och en utbildningsvetenskaplig del. För att tydliggöra 

dessa delar har rapporten delats upp i två delar: del 1 och del 2. Del 1 står för den 

ingenjörsmässiga delen och del 2 för den utbildningsvetenskapliga delen. Båda delarna 

handlar om upprustningen av miljonprogrammet men har utförts som två fristående projekt. 

Därför kommer båda delarna ha separata metoder, genomföranden, resultat och 

diskussioner.   

 

Om NCC 

Företaget NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Företaget 

utvecklar och bygger bl.a. bostäder, industrilokaler, vägar och offentliga byggnader. De 

jobbar även med frågor gällande hållbar renovering, där miljonprogramsområden kan 

komma att bli en stor del av detta. NCC har alla förutsättningar som behövs för att vara 

verksam i upprustningen av miljonprogrammen.  

En vision man har på företaget är att man alltid ska kunna erbjuda de bästa hållbara 

lösningarna.  
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Del 1: 

Att bygga bort otryggheten i 

miljonprogramsområden 

Med stadsodlingar på parkeringshustaken 
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”Trygghet i staden kan aldrig bäras upp av polis och vakter, de kan endast behandla 

symptomen. Istället kan man eftersträva trygghet genom medborgarnas vilja att använda 

sin stad, mycket och ofta.” (Listerborn, 2000) 

 

”Brottsligheten i detta område hör ihop med arbetslösheten. Människorna har ingenting att 

göra på dagarna och tillslut leder det till att dem tar ut ilskan på någonting, oftast något som 

är relaterat till brottslighet. Det är mycket bilrelaterade brott i området, en dag var alla däck 

på parkeringsplatsen knivskurna. Det är inte alls ovanligt att det är någon brand i 

parkeringshuset här nedantill”. (Douba – Rinkeby, 2015) 
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1. Syfte & mål – del 1 

Syftet med del 1 av arbetet är att undersöka stadens offentliga rum i 

miljonprogramsområden för att ta fram ett konkret upprustningsförslag för en definierad 

plats i ett storskaligt miljonprogramsområde.  

Del 1 har utgått ifrån fyra konkreta mål.  

 Att göra en omfattande förstudie gällande miljonprogrammet 

 Att identifiera en plats i ett storskaligt miljonprogramsområde 

 Att undersöka möjligheter att använda platsen på annat sätt 

 Att undersöka platsens nya potential  
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2. Miljonprogrammet 
Miljonprogrammet är namnet på bostadsbebyggelsen som pågick i Sverige mellan åren 

1965-1974. Detta avsnitt ger en kort redogörelse för miljonprogrammets bakgrund, mål och 

kritiken som kommit på senare tid. Avsnittet diskuterar även upprustningsutmaningen som 

delar av miljonprogrammet står inför idag.  

2.1 Bakgrund - Urbanisering och bostadsbrist  

Efter andra världskriget befann sig Sverige i en starkt ekonomisk tillväxt. Industrier och 

näringsliv expanderade och det rådde högkonjunktur i landet. Denna utveckling bidrog till en 

ökad urbanisering, människorna flyttade ifrån landsbygden in till storstäderna där 

industrierna fanns. Trots urbaniseringen fanns inte den arbetskraft som behövdes för att 

möta industriernas behov, vilket ledde till att arbetare rekryterades från andra länder, 

främst från Norden och Sydeuropa. Invandringsöverskottet beräknades till 92 000 mellan 

åren 1961-65 och hela 143 000 åren 1965-70. (Vidén & Lundahl, 1992) Efter andra 

världskriget slut fram till mitten av 60-talet ökade Sveriges befolkning med drygt en miljon 

invånare. (SCB, 2015) 

I och med expanderingen av industrier utvecklades Sveriges ekonomi positivt. Många fick 

det bättre ekonomiskt ställt och både den privata och offentliga konsumtionen ökade. Det 

gjorde att människorna ställde högre krav på bostäderna. Landets bostäder hade en mycket 

låg standard vid denna tidpunkt. I början av 60-talet saknade ca en fjärdedel av landets 

bostäder modern standard, vilket innebär centralvärme, vatten och avlopp, wc etc. En 

femtedel av bostäderna var också trångbodda 1 och en av tio familjer bodde mycket trångt. 2 

(Vidén & Lundahl, 1992) 

Men det största problemet var inte standarden utan det var bostadsbristen. Den växande 

befolkningen i landet gick inte ihop med Sveriges bostadsbestånd. Bostadsbristen och 

trångbodheten i landet avspeglade inte heller den högkonjunktur som rådde i landet. 

Bostadsfrågorna fick en central plats i de politiska diskussionerna och alla var medvetna om 

att något omfattande behövdes göras för att lösa dessa problem.  

2.2 Genomförande av miljonprogrammet 

År 1964 fattade regeringen ett beslut som gick ut på att 100 000 nya bostäder skulle byggas 

varje år under en tioårsperiod. Detta skulle resultera i en miljon nya bostäder och 

bostadsbebyggelsen skulle få det gemensamma namnet miljonprogrammet. Man ville en 

gång för alla lösa den stora bostadsbristen och få Sveriges bostadsmarknad i balans. Med en 

stram tidsplan och en hård budget stod man inför en svår utmaning. Standardisering, 

serietillverkning och storskaliga metoder blev viktiga grundpelare för bygget. Man tog fram 

nya material och arbetsmetoder som skulle underlätta byggandet. (Vidén & Lundahl, 1992) 

                                                      
1
 Mer än två personer per rum, kök och ett rum oräknat. 

2
 Mer än två personer per rum, kök oräknat 
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Alla delar i samhället var involverade i processen för att hitta de bästa lösningar inom 

samtliga områden så att den snabba produktionen skulle vara möjlig. (Stenberg, 2015)  

Regeringens mål med miljonprogrammet formulerades i den bostadspolitiska propositionen, 
där det stod: ”…hela befolkningen skall beredas sunda, rymliga, välplanerade och 
ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till skäliga kostnader” (Schlyter, 1994) 
Miljonprogrammets uppgift var att lösa den bostadsbrist som rådde i landet och att skapa 
ett bostadsområde för alla. Tanken var att bostäderna skulle vara anpassade till en 
medelsvensk kärnfamilj. (Stenberg, 2015) 

Miljonprogrammet fick en chockerande vändpunkt. I början av 70-talet märkte man att det 
fanns svårigheter att hyra ut de nya lägenheterna. Plötsligt hade bostadsbristen gått över till 
bostadsöverskott, vilket kom som en överraskning för de allra flesta inblandade i 
miljonprogrammet.  Man började tala om ”gröna vågen” som innebar att familjer flyttade 
ifrån storstäderna ut till landet igen, en anledning var att man ville slippa storstadsstressen. 
Många av de bostäder man byggde efter år 1972 blev inte uthyrda. Man ändrade därför 
inriktning på bostadsbyggandet och började istället bygga mer småhus. (Schlyter, 1994) 

1974 meddelade Sveriges dåvarande bostadsminister Ingvar Carlsson att 1 005 614 bostäder 

hade byggts under denna period och därmed var bostadsbristen inte längre ett problem. 

(Schlyter, 1994) 

2.3 Konsekvenser av miljonprogrammet 

Miljonprogrammet löste många bostadspolitiska frågor 

men kritiken mot bebyggelsen drog också igång väldigt 

snabbt efter projektets start. Bostadsområdena fick ett 

väldigt rationellt utseende och många menar att detta 

ledde till trista och monotona miljöer. Miljonprogrammet 

hade som tidigare nämnts en stram budget och i många 

fall fanns det inte så mycket pengar kvar när man kom till 

planeringen av utemiljön. (Vidén & Lundahl, 1992) 

”Torftiga gårdsmiljöer” är ofta beskrivningen när man talar 

om miljonprogrammens utomhusmiljöer. Man satsade på 

material som i första hand skulle tåla slitage, såsom asfalt, 

betong och buskage. Lekplatser och trädgårdsdetaljer var 

ofta utformade på samma sätt i hela området. Planeringen 

av grönytorna var ofta mer inriktade på kvantitet än 

kvalitet vilket ledde till tråkiga utomhusmiljöer. (Axelsson, 

2015)  

Växtleveransen under dessa tider blev också ett problem. 

Man beställde mycket på kort tid så Sveriges plantskolor 

kunde inte bidra med allt som behövdes. Istället fick man 

Figur 1: Figuren visar lägenheter byggda 

mellan åren 1961-1975. Källa: (Vidén & 

Lundahl, 1992) 
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beställa växter från Tyskland och visa plantor klarade inte av Sveriges klimat och dog. Därför 

blev det otroligt många växter av samma art. Det som fungerade användes mest, lönnar och 

spireabuskar t.ex. (Axelsson, 2015) 

Miljonprogrammet har ständigt 

skapat debatter i media. Man har 

talat om tekniken, arkitekturen, 

boendemiljön, planeringen och 

byggandet av området. Massmedia 

framställer ofta 

miljonprogramsområden negativt, 

såsom ”problemområden”, 

”utsatta områden” och 

”segregerade områden”.  På 60- 

och 70-talet beskrevs ofta 

förortsinvånarna som offer för det 

moderna betongförortslivet. På 

senare dagar har beskrivningen 

ändrats. De är inte längre offer, utan idag förknippas de även med själva problemet och 

klandras många gånger för bidragande orsaker till segregering. (Molina, 2007) Eftersom 

media har en stor betydelse i människors skapande av fördomar påverkar detta självklart 

allmänhetens uppfattning om dessa områden.  

2.3.1 Boendesegregation 

Med boendesegregation menar man att olika grupper bor åtskilda från varandra. Man 

brukar normalt dela upp dessa i tre olika dimensioner: demografisk, socioekonomisk och 

etnisk. Den demografiska står för rumslig åtskillnad mellan individer med olika 

åldersgrupper, kön etc. socioekonomisk syftar på individer med olika inkomst-, yrkes- och 

socialgrupper och den etniska innebär individers skillnader i nationalitet, religion, kultur mm.  

Vanligtvis brukar de etniska och socioekonomiska segregationen sammanfalla med varandra 

och denna typ av segregation hittar vi ofta i miljonprogramsområden. (Boverket, 2007) 

BQR, rådet för byggkvalitet menar att boendesegregationen började redan på åttiotalet.  

Många familjer såg bostadsområdena i miljonprogrammet som en tillfällig lösning och när 

det dök upp en möjlighet att flytta till ett område med bättre rykte antogs den. I och med 

åttiotalets bostadsöverskott blev det svårare att hyra ut bostäderna i 

miljonprogramsområdena. Antalet människor med invandrarbakgrund eller sociala problem 

sökte sig till dessa områden medan svenska, medelinkomsttagande familjer sökte sig från 

områdena. (BQR, 2008). Irene Molina som är professor i kulturgeografi vid institutet för 

bostads- och urbanforskning på Uppsala Universitet menar att den rumsliga separationen 

mellan ”svenskar” och ”invandrare” och mellan rika och fattiga har inte att göra med att 

Figur 2: Figuren visar en torftig utomhusmiljö: Ensartad växlighet och sliten 

asfalt. Entréerna är som mörka håll in i fasaderna. Källa: (Vidén & Lundahl, 

1992) 
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”invandrarna” vill isolera sig utan handlar istället om ”de mäktigas medvetna avsikt att köpa 

sig fri från en oönskad närhet” (Molina, 2007) 

Att minska boendesegregationen och främja social integration är en fråga politiker jobbat 

med länge. Trots stora statliga satsningar har utvecklingen mot socioekonomiska 

segregerade städer blivit mer omfattande på de senaste åren. Under 2012 fick därför 

Boverket i uppgift av arbetsmarknadsdepartementet att bygga upp och sprida kunskap som 

kan bidra till utveckling i specifikt utvalda stadsdelar, projektet fick namnet URBAN 15. De 

platser som valdes ut var stadsdelar med utbrett utanförskap, där de boendes 

förvärvsfrekvens är låg, uttaget av försörjningsstöd är hög och behörigheten till gymnasiet är 

låg. Tretton av dessa femton utvalda statsdelar ligger i miljonprogramsområden. (Boverket, 

2013) 

2.3.2 Sociala förhållanden   

Många bostadsområden från miljonprogramstiden präglas av ett utanförskap och otrygga 

förhållanden. Jämför man dessa områden med andra områden är arbetslösheten högre, 

inkomsterna lägre och andelen som tar socialbidrag är större. Ofta går dessa faktorer hand i 

hand med sociala problem såsom kriminallitet, skolmisslyckande och andra sociala negativa 

följder. (Mattson-Linnala, 2009) Ensamstående mödrar med låga inkomster och personer 

med utomeuropeisk bakgrund, även dem med låga inkomster är överrepresenterade i 

miljonprogramsområden. (Molina, 2007) 

Jag träffade Mohammed Douba, som flyttade från Algeriet till Sverige och Rinkeby för ca tio 

år sedan.  Jag frågar honom varför han tror att brottsligheten är så stor i området, jag får till 

svar: ”Brottsligheten i detta område hör ihop med arbetslösheten. Människorna har 

ingenting att göra på dagarna och tillslut leder det till att dem tar ut ilskan på någonting, 

oftast något som är relaterat till brottslighet. Det är mycket bilrelaterade brott i området, en 

dag var alla däck på parkeringsplatsen knivskurna. Det är inte alls ovanligt att det är någon 

brand i parkeringshuset här nedantill”. (Douba, 2015) 

En omfattande och specifik undersökning gällande ”tryggheten i en stadsdel” gjordes i och 

med URBAN 15. I denna undersökning har man definierat trygghet med utgångspunkt från 

33 olika påståenden. Varje påstående har en skala från 1-6 där en etta står för ”närmast 

obefintligt problem” och en sexa står för ”alarmerande påtagligt problem”. Ett 

genomsnittligt värde har sedan beräknats. Många av dessa femton statsdelar fick höga 

värden, vilket motsvarar ett otryggt område. Tensta fick 4,15 och Rinkeby 3,82 vilket ses som 

en mycket allvarlig situation.  

2.4 Upprustningsutmaningen  

Idag utgör bostäderna från miljonprogrammet en fjärdedel av Sveriges bostadsbestånd. Erik 

Stenberg, arkitekt och lärare vid KTH menar att det är väldigt bra hus. Husen är stabila och 

välbyggda.  Kritiken som ofta kommer fram är att bostäderna skiljer sig från 50-talets hus. 
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50-talets bostäder kännetecknas ofta för sitt hantverk. Man kan se detaljer i husen medan 

miljonprogramshusen är gjorda på fabrik. (Stenberg, 2015) 

Idag finns ca 850 000 lägenheter från miljonprogramstiden och ca 390 000 av dessa ägs av 

kommunala bostadsföretag och resten är privatägda eller ägs av bostadsrättsföreningar. 

(Mattson-Linnala, 2009) Lägenheterna från denna tid är idag mellan 40 och 50 år gamla och 

börjar nå sina tekniska livslängder på många håll. Energieffektivisering, stambyten och 

förnyelse av elinstallationer och ventilation är några av de mest akuta åtgärder som behöver 

göras. Även fasader, fönster och balkonger behöver renoveras. Upprustningsbehoven ser 

olika ut från fastighet till fastighet.  De tre vanligast faktorerna som styr behovet är hur väl 

man underhållit husen under tidens gång, vilken byggteknik man använt och även hur 

möjligheterna till finansiering ser ut. (Boverket, 2015) 

Det finns också mycket brister i utomhusmiljön, förslitningarna i dessa områden är stora. 

Underhåll av både bostäder och utomhusmiljön kan hjälpa till att minska segregation och 

öka tryggheten i bostadsområdena. Man måste ha ett helhetstänk när upprustningarna sker, 

vilket betyder att man måste kombinera de tekniska- och sociala åtgärderna. Gör man inte 

det kan man riskera att lägga ner otroligt mycket resurser på en upprustning som inte är 

långsiktigt hållbar. (Mattsson-Linnala, 2009) 

Jennie Fridolin jobbar på NCC med frågor gällande social hållbarhet. Hon ser att NCC har 

goda förutsättningar att jobba med upprustningar utav miljonprogrammet och kan bidra 

med mer än bara de tekniska lösningarna. ”I många miljonprogram är arbetslösheten stor 

och invånare känner sig otrygga vår uppgift är att i dessa områden komma in med 

arbetsmarknadsåtgärder samt upprustning utav platserna mellan husen för att få en mer 

positiv trygg känsla i området alltså en social upprustning”. (Fridolin, 2015) 

2.4.1 Gårdsten – ett exempel på en lyckad upprustning  

I nordöstra Göteborg i Angered hittar vi Gårdsten, som är ett bostadsområden med ca 3000 

lägenheter. Gårdsten är ett lyckat exempel på en upprustning av ett miljonprogramsområde. 

Idag är Gårdsten ett område dit människor runt om i världen kommer för att besöka och se 

hur detta nedgångna område plötsligt förvandlades till ett attraktivt område. En av 

besökarna var jag själv.  

Gårdstens bebyggelse skedde mellan 1969-1972. 1996 stod ca 600 lägenheter tomma och 

området led av stora sociala problem. Gårdstensbostäder bildades 1997 och fick då i 

uppdrag att rusta upp stadsdelen. De hade också uppdraget att lösa de sociala problemen 

tillsammans med de boende.   

Det första som skedde var en invertering av lägenheterna. Hyresgästerna intervjuades för att 

få en övergripande bild av ”problemen”. Sedan skapades arbets- och idégrupper. Ett 

samarbete med olika myndigheter och organisationer inleddes för att lösa arbetslösheten i 

bostadsområdet. En egen arbetsförmedling i Gårdsten skapades också som idag rekryterar 

boende från området. (BQR, 2008) 
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När det handlade om bostäderna var 

ombyggnationen till de ekologiska 

solhusen en stor del av 

förnyelsearbetet. Längst ner på 

husen har också en ”växthusdel” 

byggts på. Denna del är mycket 

omtyckt. Man får ”hyra” en 

odlingsyta och växthusen blir en 

social mötesplats för de boende i 

husen. (Caspersson, 2015)  

Idag finns det inga tomma 

lägenheter och Gårdsten är ett 

attraktivt område och vakansen har 

bytts ut mot bostadsköer. Gårdsten har 

tilldelats flera olika priser för sin upprustning. Bl.a. 2005 då Solhusen fick World Habitat 

Award. (Lind & Lundström, 2008)  

Professorerna Stellan Lundström och Hans Lind på KTH gjorde en ekonomisk analys på 

Gårdstens upprustning för att bedöma lönsamheten i projektet. Deras analys bestod utav två 

delar. Den företagsekonomiska delen och den samhällsekonomiska delen. Ser man det ur 

det företagsekonomiska perspektivet, alltså hur lönsam upprustningen varit i förhållande till 

hur mycket fastighetsvärdet har ökat har detta inte varit en lönsam affär. Fastighetsvärdet 

har visserligen ökat, men inte i den grad som behövts för att affären ska ha blivit lönsam. Ser 

man det däremot ur ett samhällsekonomiskt perspektiv har affären varit otroligt lönsam. 

Den samhällsekonomiska analysen har man delat in i tre områden: sysselsättning, 

kriminalitet och nyttor. Arbetslösheten har minskat och mindre brott har begåtts vilket 

innebär mindre kostnader för kommunen i form av socialbidrag och kostnader relaterade till 

brott. (Lind & Lundström, 2008) 

2.4.2 Vision Järva 

Akalla, Hjulsta, Husby, Kista, Rinkeby och Tensta är stadsdelarna kring Järvafältet som 

byggdes under miljonprogramsåren. Idag är dessa områden i behov av en upprustning.  

Järvalyftet är en långsiktig investering som går ut på att rusta upp stadsdelarna kring 

Järvafältet. Arbetslösheten är stor, barn och ungdomar behöver fler chanser att utbilda sig 

och bostäderna behöver rustas upp. Vision Järva är en långsiktig satsning som innehåller 

många projekt, ett av dem är den stora satsningen som pågår just nu i Rinkeby, 

Rinkebystråket. Rinkebystråket är en gata som går rakt genom hela stadsdelen. Den ligger 

väldigt centralt och är en oerhört betydelsefull gata för Rinkeby. Satsningen som nu äger 

rum där går ut på att utveckla denna gata till en levande plats med butiker, restauranger och 

mötesplatser. (Stockholms stad, 2015) 

Figur 3: Figuren visar solhus 1 i Gårdsten. Källa: egen 
Figur 4: Figuren visar växthusdelen som tillhör solhuset. Källa: egen 
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Jag träffade Gabriella Granditsky Svensson som jobbar på familjebostäder och är 

projektledare för denna satsning. Hon berättar om satsningen och talar om att 

Rinkebystråket kommer att satsa på matkultur: ”vi vill visa den kulturella blandning som 

finns här, och skapa en handelsplats som attraherar alla i Stockholm. Det ska finnas bra 

restauranger, unika butiker och ett trevligt stråk att vara på”. Gabriella menar att 

Familjebostäder har ett ansvar att ha trivsamma trygga stadsdelar, och att målet är att bygga 

en stark stadsdel som kan leva 40 år till.  

Hela Rinkebystråket är tillbyggnader på deras redan befintliga hus. Satsningen är visionär. 

Det är en stor ekonomisk insats för familjebostäder och Gabriella ser detta som en långsiktig 

investering. Eftersom lokalerna tillhör deras befintliga fastigheter ser dem att det kommer 

öka fastighetsvärdet på sikt, och då ökar det värdet i deras bestånd.  

Även långsiktigt, om hela Rinkeby blir en mer attraktiv plats att bo i kommer det locka andra 

att bygga nytt i området vilket gör att det kan locka nya målgrupper. Sammanfattningsvis vill 

Familjebostäder med denna satsning lyfta hela Rinkeby och göra det till än tryggare och 

attraktivare plats att bo på och ser det som en långsiktig investering både för de boende och 

dem själva. (Granditsky-Svensson, 2015) 

3. Offentliga rummet 
Offentliga rum är ett begrepp som ofta förekommer i samhällsplanering och syftar på det 

utrymme i byggelsen dit allmänheten har tillträde, både utomhus och inomhus. I detta rum 

hittar vi många vardagliga platserna såsom: gator, gränder, torg, lekplatser, cykelbanor, 

gångvägar mm. Den offentliga miljön byggs upp med huskropparna som väggar och 

himmelen som tak. Man skulle kunna beskriva det som ”rummet för alla”.  

I detta avsnitt diskuteras det offentliga rummen i staden samt byggstenar till att uppnå en 

social hållbar stad.  

3.1 Trafikplanering - SCAFT 

Ett kännetecken som präglade miljonprogrammets stadsplanering var SCAFT-planen. SCAFT 

var en planeringsprincip som handlade om trafiksäkerheten i staden och utvecklades på 

1960-talet på Chalmers Tekniska högskola. (Hagson, 2004) 

Målet men denna plan var att man ville skilja bil- och gångtrafik åt. Fokus skulle ligga på 

personlig säkerhet och man ville att barnen skulle kunna leka tryggt i områdena utan risk för 

att komma i kontakt med trafiken. Detta var en god princip och trafiksäkerheten ökade. 

(Hagson, 2004)  Denna princip har dock fått mycket kritik, främst för att man inte tog hänsyn 

till de sociala aspekterna. Strukturen har påverkat människornas sociala liv negativt i den 

meningen att det försvårar möjligheterna till vardaglig social interaktion med grannar i 

närområdet. (Lilja, 2000) 



20 
 

Klas Ruin, som är arkitekt och har jobbat med många frågor gällande förnyelsen av 

miljonprogrammen berättar för mig om SCAFT-planeringen: ”Eftersom man byggde gång- 

och cykelnät skilda från gatunätet behövde man bygga planskildheter där människorna 

skulle korsa gatorna. Det gjorde att det ofta blev ytor emellan som man hade svårt att 

utnyttja. Bostadsområdena blev som isolerade ”öar” som hade dålig kontakt med andra 

”öar”. I och med denna isolering skapades ingen ständig rörelse i området vilket gjorde att 

områdena upplevs som otrygga (Ruin, 2015) 

 

Figur 5: Figurer visar SCAFT-planeringens grundtanke. Källa: (Hagson, 2004) 

3.2 Trygghet i staden 

”Trygghet i staden kan aldrig bäras upp av polis och vakter, de kan endast behandla 

symptomen. Istället kan man eftersträva trygghet genom medborgarnas vilja att använda 

sin stad, mycket och ofta.” (Listerborn, 2000) 

Carina Listerborn lektor och professor i stadsbyggnad menar med detta citat att man aldrig 

kan skapa en stad som är helt trygg. Trygghet får inte bara handla om kontroll och 

bevakning, det ska heller inte behöva innebära ordning och reda, belysning och nerhuggna 

buskar. Grunden till att skapa trygghet i en stad handlar om att få fler människor att vistas i 

det offentliga stadsrummet. Man måste locka människorna till att engagera sig i den 

offentliga miljön. (Listerborn, 2000) 

Trygghet och säkerhet kan mätas både objektivt och subjektivt. Antalet anmälda brott står 

oftast för det objektiva måttet medan det subjektiva måttet grundar sig på människors 

känslor gällande trygghet och säkerhet. Därför blir det subjektiva bedömningen inte alltid 

rättvis eftersom ”trygghets känsla” är väldigt individuellt. Något som kan upplevas tryggt för 

en person behöver inte upplevas på samma sätt för någon annan.  

Trygghet i sitt eget bostadsområde är en viktig faktor för att uppnå ett allmänt välmående. 

Otrygghet kan leda till att människans livssituation påverkas och det finns risk att 

rörelsemönster begränsas och i vissa fall leder detta till att man avstår delta i olika 

aktiviteter. I flera undersökningar som gjorts gällande vad de boende bedömer som viktigast 

hamnar trygghet som nummer ett. (Boverket, 2007) 

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) granskar årligen brott och tryggheten i landet. 

Undersökningen som gjordes 2014 fokuserade på utomhusvistelse och visade andelen som 



21 
 

känner sig mycket/ganska otrygga eller som avstår helt från att gå ut på grund av otrygghet 

en sen kväll. Undersökningen visade att 15 % kände sig otrygga. Både kön och åldersgrupp 

varierar stort. 6 % män kände sig otrygga medan den procentuella andelen kvinnor uppgick 

till 24 %. Kvinnor och män över 65 är de som känner sig mest otrygga. Och även kvinnor i 

åldern 20-24. Det finns också en skillnad om du är svenskfödd respektive utrikesfödd. 22 % 

av de utrikesfödda känner sig otrygga medan endast 13 % av de svenskfödda (med en eller 

båda föräldrarna inrikes födda) gör det. Statistiken säger också att andelen som bor i 

hyreslägenheter känner sig mer otrygga än dem som bor i egnahem. (BRÅ,2015) 

3.3 Rädslans platser  

De offentliga rummen byter karaktär under dagens timmar. Mörker påverkar människans 

intryck av olika platser. Många av stadens rum kan upplevas trygga dagtid, men när det blir 

mörkt, verksamheterna stänger igen och platsen istället blir öde får man en annan 

uppfattning av platsen. Rädslan för hot, misshandel eller andra brott är oftast 

sammankopplade med det offentliga rummet. Å andra sidan visar statistiken att det flesta 

våldsbrott sker i hemmet mellan personer som känner varandra. (Listerborn, 2002) 

Det var under 1960-talet som rädsla för brott första gången började uppmärksammas av 

forskare och politiker i USA. Enkätundersökningar utformades främst för att undersöka 

människor attityder till brottslighet. Undersökningarna visade att många människor kände 

en stor oro att utsättas för brottslighet. Dem visade också att människor vidtog åtgärder för 

att minska risken för att utsättas för brott. Den största ”upptäckten” i undersökningarna var 

dock att människor som aldrig utsatts för något brott ändå kände den oron. Det gav ett nytt 

perspektiv på rädslan då man inte trodde att sådant var fallet.  

Under 1990-talet började forskare undersöka rädslan för brott i Sverige. Frågorna rörande 

rädsla för brott och trygghet i stadens offentliga rum uppmärksammades också mycket i de 

politiska debatterna från och med denna tid.  Listerborn har undersökt medias roll i hur 

människor påverkas av tryggheten och menar att media påverkar den upplevda tryggheten.  

Genom att media rapporterar om brottslighet ökar också människors medvetenhet om 

brott. (Listerborn, 2002)  

Hillie Koskela har gjort ett forskningsprojekt som handlar om den byggda miljön och kvinnors 

rädsla för brott baserat på kvalitativa studier i två europeiska länder, Finland och England. 

Kvinnorna har fått identifiera plaster där de är rädda att utsättas för brott i det offentliga 

rummet. Det visade sig att otryggheten av platsen oftast hänger ihop med en social aspekt. 

Vissa platser har ”stämplats” som otrygga för att något hänt där tidigare. Hon menar att det 

är svårt att ”bygga bort” rädslan och att man måste förstå att det är ett komplext problem 

man har att göra med. Man måste kombinera de sociala aspekterna med den fysiska 

utformningen. (Koskela, 2000) 

Hillie Koskela använder begreppen socialt- och fysiskt rum när rädslans platser diskuteras. 

Det fysiska rummet syftar till den byggda miljön, d.v.s. det man kan ta på, såsom hus, vägar 
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och skog. Det sociala rummet är de platser där människan möts och skapar relationer med 

varandra. Ett fysiskt rum är alltså även ett socialt rum om det är befolkat för tillfället. Det 

finns många olika faktorer som spelar in för att en plats ska upplevas trygg. I visa fall upplevs 

en plats tryggare då den är befolkad medan en annan plats kan upplevas tryggare när den är 

tom. Även tidpunkt på dygnet och årstid har en påverkan på hur platserna upplevs. Nedan 

ser vi en tabell på skrämande platser som identifierats under Koskelas undersökningar 

(Koskela, 1996)  

 

Tabell 1: Tabellen visar uppdelningen av rum som upplevs som skrämmande. Källa: (Koskelas, 1996) 

Birgitta Andersson har gjort ett forskningsprojekt som kallas ”rädslans rum”. Det går ut på 

att undersöka säkerheten och förflyttningar i det offentliga rummet ur ett genusperspektiv. 

Hon talar om den risk kvinnan känner för att utsättas för sexualiserat våld och dess 

betydelse för tillgängligheten i det offentliga rummet. Hennes forskningsprojekt bekräftar 

att kvinnans rörelse och uppträdande i det offentliga rummet påverkas av utformningen, där 

konstruktionen för trygg och otrygg plats har en stor betydelse. Precis som Koskela lyfter 

hon fram att det ”slutna” och ”tomma” rummen är det mest skrämmande och att kvinnor 

ofta känner rädsla för parkeringsgarage och gångtunnlar. (Andersson, 2001) 

3.4 Socialt hållbar stad  

Hur de olika delarna i staden är planerade och hänger ihop med varandra har en stor 

betydelse för hur staden upplevs från många olika perspektiv, ex. trygghetsmässigt och 

socialt. Många områden från miljonprogramstiden har fått mycket kritik för den rumsliga 

uppdelningen gällande funktioner i staden. Även bristen på samband mellan 

bostadsområdena och staden i övrigt har kritiserats och många menar att detta blir ett 

hinder för den socialt hållbara stadsutvecklingen. (Boverket, 2010) 
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Jan Gehl, som är dansk arkitekt och professor i stadsplanering menar att för att skapa socialt 

hållbara städer bör man först och främst fokusera på livet mellan husen, sedan rummet och 

sist byggnaderna. Då han talar om den socialt hållbara staden lägger han mycket vikt på 

teorier om hur människor integrerar med varandra och hur man inleder sociala kontakter 

med varandra i den offentliga miljön. Han betonar att kvalitén på utomhusmiljön har stor 

betydelse för den sociala interaktionen. Genom att människan lockas att vistas i det 

offentliga rummet ges större möjligheter till social interaktion. (Gehl, 1996) 

Fortsättningsvis delar han in utomhusaktiviteterna i det offentliga rummet i tre olika 

grupper. Nödvändiga aktiviteter, valfria aktiviteter och sociala aktiviteter. De nödvändiga 

aktiviteterna är de aktiviteter man måste utföra. Ex. gå till skolan/jobbet, köpa mat eller 

vänta på bussen. De valfria aktiviteterna är de aktiviteter man själv väljer såsom sola och 

promenera. De sociala aktiviteterna är de aktiviteter som är beroendet av andra människor, 

exempel på dessa är barnlek och konversationer. De nödvändiga aktiviteterna sker oavsett 

den fysiska miljöns utformning medan de två senare aktiviteterna kräver rätt förutsättningar 

för att de ska utföras. (Gehl, 1996) 

Allan Jacobs och Donald Appleyard är författare till ”Towards an urban design manifesto” 

som handlar om hur städer ska planeras. De har uppfattningen att man inte ska 

funktionsseparera staden. En stad ska innehålla flera funktioner och bäst blir det om man 

blandar dessa med varandra, det ökar mångfalden. (Jacobs & Appleyard, 1987) Detta säger 

emot miljonprogrammets utformning av den offentliga miljön som präglades av 

trafikseparering och i många fall även funktionsuppdelning. Bostäder, arbetsplatser och 

samhällsservice skiljdes åt vilket försvårar möjligheterna till vardaglig social interaktion. 

(Lilja, 2000) 

Jacobs och Appleyard beskriver byggstenar för att uppnå en social hållbar stadsmiljö. Ett 

urbant självförtroende är viktigt och kopplas samman till tre återkommande begrepp, 

nämligen identitet, kontroll och möjligheter. Det är viktigt att staden har en identitet, en 

mening och att den känns äkta. Människan ska också kunna känna tillit, trygghet och 

delaktighet till staden. Det ska finnas möjligheter i staden, möjligheten att bryta den 

enformiga vardagen genom att träffa människor, skaffa nya erfarenheter och ha kul. (Jacobs 

& Appleyard, 1987) Miljonprogrammet saknade från början en del förutsättningar som 

bidrar till en social hållbar stad. Områdena var ofta byggda så att människorna som bodde på 

olika gårdar inte hade en chans att stöta på varandra vilket motverkar den vardagliga 

interaktionen med människor i närområdet. (BQR, 2008)  

Ann Legeby skriver i sin avhandling ”patterns of co-precense” om bristen på forskning 

gällande segregationsmönster kopplat till hur det offentliga rummet används och besöks av 

medborgare. Segregation är främst definierat som ett socialt problem. I Legebys avhandling 

klargörs det även att segregationen är ett rumsligt problem. Förutsättningar för interaktion i 

det offentliga rummet påverkas av urban form. Hon lägger mycket tyngd på det rumsliga 
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sammanhanget och menar att varje plats och stadsdel bara kan förstås från sitt eget 

sammanhang och måste utformas utifrån sina egna förutsättningar. (Legeby, 2013) 

4. Hållbar utveckling  
Begreppet hållbar utveckling slog igenom i och med Agenda 21 vid FN:s Riokonferens. 

Agenda 21 är FN:s globala handlingsplan som långsiktigt beskriver vägen mot en global 

hållbar utveckling. Planen beskriver bland annat hur man ska arbeta mot fattigdom och 

miljöproblem.  

I detta avsnitt diskuteras begreppet hållbar utveckling och hur begreppet kan tolkas i 

stadsutveckling. Även exempel på hur NCC jobbat med hållbar utveckling i ett 

miljonprogramsprojekt.  

4.1 Definition och förklaring 

Definitionen på hållbar utveckling lyder: ”Utveckling som 

tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjlighet att tillgodose sina behov”. (FN, 2015) 

Hållbar utveckling brukar oftast beskrivas genom ett 

venndiagram (se figur 6), för att klargöra hur de tre olika 

dimensionerna samspelar med varandra. Där dem överlappar, 

i mitten, uppnås hållbar utveckling. Många anser att vi idag 

har för dåliga metoder för att analysera alla dimensionernas 

samspel och därmed försvåras arbetet med att uppnå 

hållbar utvecklig. (Cars, 2011) 

4.2 Hållbar stadsutveckling 

Stadsutveckling är ett sammansatt resultat av många olika verksamheter. För att lyckas med 

en hållbar stadsutveckling måste man se en helhet av många olika system. En sak som är 

säker är att vi måste agera för att ställa om städerna och göra dem mer hållbara. Göran Cars 

som är professor vid institutionen för samhällsbyggnad och miljö på KTH diskuterar de olika  

hållbara dimensionernas samspel vid stadsutveckling.  

Den ekologiska dimensionen i hållbar utveckling är den som uppmärksammats mest i 

samhällsbyggnads och stadsbyggnadsdebatter. Många har idag ett medvetande om att vi 

måste jobba mot de miljövänligaste lösningarna. Frågor gällande påverkan på klimatet, 

energibesparing och andra miljöaspekter ligger långt fram i medvetandet. Svårigheter med 

miljöfrågan är att den innehåller flera olika dimensioner. Man behöver se miljöpåverkan på 

både lokal och global nivå, och ibland har dessa dimensioner svårt att samspela och hamnar i 

konflikt med varandra. (Cars, 2011)  

Den ekonomiska hållbarheten beskrivs oftast som ”kostnad” eller ”privata intressen och 

vinst”. Cars menar att ekonomisk hållbarhet ofta handlar om att kunna erbjuda 

Figur 6: Figurer visar ett venndiagram som 

beskriver hållbar utvecklings tre olika 

dimensioner. Källa: egen 
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sysselsättning och etablera företag vilket i sin tur leder till att människor kan tillfredsställa 

sina behov och välfärdsambitioner.  

Den sociala hållbarheten är den som ligger sist i utvecklingen av dessa tre, kanske beror 

detta på att den sociala dimensionen i samhällsbyggande inte har någon entydig definition 

utan framställs olika från fall till fall. I vissa fall jämförs den med social sammanhållning och 

social integration, medan andra gånger handlar det om rätt till delaktighet och deltagande. 

Den kopplas också samman med ”staden som en social arena” där mötesplatser, 

attraktivitet i staden och staden som en plats för social interaktion är i fokus. (Cars, 2011) En 

annan anledning till att den sociala hållbarheten ligger långt efter kan vara att den är svårare 

att mäta än de två andra dimensionerna. Eftersom social hållbarhet ofta handlar om 

människans välmående som i många fall kan vara en subjektiv känsla kan det vara svårt att 

få ett konkret värde på detta.   

4.3 NCC – Nordic Built Challenge 

Nordic Built Challenge är en designtävling som NCC tillsammans med arkitektföretaget 

Spridd ställde upp i hösten 2013. Tävlingen gick ur på att ta fram ett koncept för renovering 

av en redan befintlig byggnad. Bidraget utgick från en av Botkyrkabyggens fastigheter på 

Krögarvägen i Fittja, i södra Stockholm. Konceptet som NCC tog fram kallas Fittja People´s 

Place och vann första pris i tävlingen. Tanken med konceptet var att skapa något som var 

ekonomiskt, ekologisk och socialt hållbart. Juryns motivering löd: Fittja People´s Palace har 

som helhet lyckats balansera önskemålet om modernisering och energieffektivisering med 

respekt för de boendes ekonomi, hushållande av jordens resurser och kulturhistoriska 

hänsyn.” (NCC, 2015)  

NCC vill förändra den negativa bilden av områden från miljonprogramstiden och tog under 

tävlingen också fram den så kallade ”miljonprogramsklockan”. Miljonprogramsklockan är ett 

analysverktyg som tittar på många olika aspekter samtidigt. Klas Ruin, som jobbar på 

företaget Spridd och som är delaktig i detta projekt, berättar att för att komma fram till bra 

lösningar måste man se det till en hel ”bukett”. Man måste kunna se ett samspel mellan alla 

olika faktorer som spelar in och därmed hitta små strategiska lösningar på alla plan. (Ruin, 

2015) Miljonprogramsklockan är visserligen ett verktyg som togs fram i och med Fittja 

People´s Place men kan även ligga till grund för framtida upprustningar i 

miljonprogramsområden. (Nobs, 2015)  
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Figur 7: Miljonprogramsklockan som tog fram i samband med Fittja People´s Place. Källa: (NCC, 2015) 

5. Parkeringshus 
Parkeringsanläggningar pekas ständigt ut som otrygga miljöer i litteratur som behandlar 

tryggheten i stadsmiljön. Några av anledningarna till att miljön i parkeringshusen inte 

upplevs trygg är pga. dålig belysning, mörka färger, begränsad sikt och låg rörelsefrekvens.  

I detta avsnitt diskuteras parkeringshusens trygghet och uppbyggnad. Avsnittet upplyser 

också om de parkeringsöverskott som ofta förekommer i miljonprogramsområden.  

5.1 Brottsligheten i parkeringshusen  

Som tidigare nämnts har parkeringshusen pekats ut som skrämmande platser i både Koskela 

och Anderssons undersökning. Motiven som kom upp i Anderssons studie om varför denna 

plats upplevs otrygg var främst för att många känner sig instängda och att det finns 

begränsade möjligheter att ta sig därifrån. Men också för att man upplever att man inte har 

fri sikt. (Andersson, 2001) Koskela talade om att rädslan ofta är samankopplad till en social 

aspekt. Att parkeringsgaragen ofta fått ”stämpeln” att vara en otrygg plats är inte konstigt 

eftersom det finns statistik som säger att det vanligast brotten som förekommer i dagens 

samhälle är bilrelaterade brott. Enligt BRÅ är bilbrotten de vanligaste ungdomsbrott som 

begås och mer en var fjärde person som gör sin ”debut” i någon form av bilrelateradebrott 

kommer senare i livet att tillhöra den grupp som står för hälften av brottsligheten. Det är 

också vanligt att bilar som blivit stulna används vidare i andra brott, inte alls ovanligt att 

personen i fråga är påverkad av alkohol och droger vilket blir en fara för samhället.  

Parkeringsplatser och parkeringsgarage är också en plats där många andra brott direkt mot 

människan begås, ex misshandel och rån. (BRÅ, 2004) 

BRÅ har tagit fram en handbok som handlar om hur man förebygger brott på 

parkeringsplatser, både utomhus och i garagen. Dem menar att genom att planera 

parkeringsplatserna rätt kan man förebygga brotten som sker där. BRÅ listar 

trygghetsåtgärder man kan göra i parkeringshus. Några av dessa är förbättrad belysning, 

anställa parkeringsvakter, ändra utformningen så att platserna blir mer öppna, måla om i 
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ljusare färger samt låsa in bilarna i burar i garagen. BRÅ har undersökt 

kameraövervakningens effekt på att lindra brott i den offentliga miljön och kom fram till att 

den har starkast brottsförebyggande effekt på parkeringsplatser. (BRÅ, 2014) 

5.2 Parkeringshusen som social mötesplats 

Parkeringshusens enda funktion är egentligen att förvara bilar och ska man inte parkera sin 

bil bör man inte vistas där, så är dock inte fallet. Familjebostäder äger en del parkeringshus i 

Rinkeby. De flesta ligger under bostäderna, i källarnivå. Hur tryggheten i parkeringshusen 

skall förbättras är en fråga dem jobbar flitigt med. Vissa av garagen har byggts om med 

målet att göra dessa tryggare. Familjebostäder har en del problem med parkeringshusen. 

Det uppehåller sig människor i dem som inte parkerar eller har bilar där. Det är något dem 

jobbar med tillsammans med polis, väktare och andra typer av nätverk och organisationer. 

(Grandintsky-Svensson, 2015)  

David de la Cruz är 29 år och har bott i Tensta hela sitt liv, jag träffar honom för en intervju 

hemma hos honom, där han talar om hur det har varit att växa upp i Tensta. Jag frågar 

honom om han har några speciella tankar kring parkeringshusen. Det har han. ”Jag och mina 

kompisar hängde många gånger i parkeringshusen när jag var yngre. Vi stod ofta där och 

rökte. Det blev lite som en mötesplats, som var utomhus men samtidigt inomhus” Han menar 

att det var en bra plats att ses på, speciellt när det var dåligt väder ute. Då kunde man stå 

där och hänga istället för att vara utomhus. (de la Gruz, 2015) 

5.3 Uppbyggnad 

Parkeringshusen är antingen 

byggda som en separat byggnad i 

staden eller så ligger dem under 

marknivå med överliggande 

bostäder. 

Garagen saknar ofta ett estetiskt 

värde och uppfattas i många fall 

som en stor tråkig 

betongbyggnad. Många menar att parkeringshusen inte bidrar till en attraktiv statsmiljö och 

då dessa inte utnyttjas till fullo vore det bättra att se över om möjligheterna att använda 

dessa till något annat. (Stadsbyggnadskontoret, 2012) 

Den fria höjden i ett parkeringshus ska vara minst 2,10 m men det rekommenderas att öka 

denna till minst 2,30 m. Grundtanken när man konstruerar parkeringshus är att man vill 

skapa så många bilplatser som möjligt på en så liten yta som möjligt. (Boverket, 2014) 

Parkeringshusen är oftast uppbyggda med en pelare/balkstomme som bär bjälklag av TT-

plattor eller HD/F-plattor. Med andra ord betyder det att man börjar med att ställa upp 

pelare som binds ihop med ovanliggande balkar. För att få till ett tak spänner man sedan TT-

plattorna eller HD/F-plattor mellan balkarna. Parkeringshusen ska vara dimensionerade för 

Figur 8: Figuren visar uppbyggnaden av parkeringshusen. Källa: 
(Karnik,2015) 
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att klara full last från bilar. Om det är ett öppet garage bör man samtidigt ha räknat med 

snölast. (Karnik, 2015)  

Parkeringshusen ligger idag ofta väldigt centralt i områdena. Då miljonprogrammen 

präglades av trafiksepareringen var tanken att man parkerade sin bil på en parkeringsplats 

eller i ett parkeringshus för att sedan gå sista vägen till sin bostad. Därför ligger inte 

parkeringshusen i direkt anslutningen till bostäderna men ändå väldigt centralt. 

5.4 Parkeringsöverskott  

När bostadsområdet i Husby byggdes under miljonprogramstiden ville man skapa en 

homogen stadsdel där man effektivt utnyttjade markytan. Det ledde till att man byggde 

stora parkeringsgarage med 2-3 våningar. Antalet bilar per lägenhet planerades högt och 

idag står många av parkeringshusen halvtomma. (Stadsbyggnadskontoret, 2012) 

Örtagården är ett område i Rosengård, som ligger i östra Malmö. Området består av 

flerfamiljshus som byggdes år 1967. Malmö stads stadsbyggnadskontor tog 2012 fram en 

detaljplan över Örtagården. Anledningen till detaljplanen var att man ville skapa två nya 

platser i området, nämligen ett offentligt torg och en aktivitetsyta. Man tittade då på 

parkeringsförhållandena i området och kunde konstatera att det fanns ett överskott. Malmö 

stads parkeringsnorm har angett ett behovstal som ligger mellan 0,5-1,0 bilplatser/lägenhet. 

I bostadsområdet Örtgården uppgår antalet parkeringsplatser till 1,1/lägenhet. Det finns 

även platser som inte är medräknade i denna siffra då det finns korttidsparkeringar på vissa 

gator i området. (Åkesson, 2012) 

Gårdsten (som tidigare nämnts i rapporten) planerades också med många parkeringsplatser. 

Under förnyelsearbetet av Gårdsten började man fundera på om man kunde använda 

parkeringshusen till något annat, eftersom det fanns ett parkeringsöverskott. Man 

konverterade därför en del av ett parkeringshus till en konferensanläggning. (Caspersson, 

2015) 

 

Figur 9: Figurer visar insidan av den f.d. parkeringshuset som idag har byggts om till en konferenslokal. Källa: 

(gardstensbostader, 2015) 

Figur 10: Figurer visar utsidan av parkeringshuset. Källa: egen 
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6. Stadsodling  
Stadsodling eller ordet urban odling är ett fenomen som inte är helt lätt att definiera. Någon 

svensk definition är svår att finna. Många beskriver orden som det som sker när outnyttjad 

plats i staden tas till vara för att odla på. Det vanligast engelska uttrycket som man 

förknippar med stadsodling eller urban odling är urban agriculture och beskrivs som 

växtodling och djuruppfödning inom och i utkanten av städer. (Sam & Hui, 2011) 

I detta avsnitt behandlas stadsodlingens utveckling i Sverige. Världens största takodling 

presenteras och stadsodlingens hållbara effekter diskuteras.  

6.1 Framväxten i Sverige 

Man kan tydligt se att en ny trend hos stadsbor växer fram, längtan efter landet och det 

gröna livet. Att odla i staden blir allt vanligare i dagens samhälle. Trädgårdsarbete är den 

vanligaste utomhussysselsättningen efter promenader. Stadsodling eller urban odling är ett 

fenomen som växt fram snabbt under de senaste åren i Sverige.  Människor blir allt mer 

kräsna med vad det stoppar i sig. Medvetenheten om att maten i butikerna ofta har 

besprutats hårt och haft en lång transport gör många bekymrade. Genom att odla själva har 

vi bättre koll på vad det är vi få i oss samtidigt som vi känner att vi gör en miljöinsats. 

Odlingen är också en pedagogisk resurs som ger oss en ökad förståelse för naturen och de 

ekologiska sambanden i naturen. (Björkman, 2012) 

Det tydligaste exemplet på hur odlingsmark planerats i tätorten är genom koloniområden. 

Kolonilotter som är en form av stadsodling kom till Sverige år 1895 och spred sig snabbt. 

Enligt uppgifter från koloniträdgårdsförbundet finns denna typ av stadsodling i ca två 

tredjedelar av landets kommuner. Det finns totalt 51 000 kolonilotter i landet, ca häften är 

stuglotter medan andra hälften endast består av odlingslotter. Flest kolonilotter hittar man i 

Stockholm, ca 8000 stycken. Kolonilotter är det vanligaste odlingsalternativet för dem som 

bor i lägenhet. Det ursprungliga syftet med kolonierna var att ge människor möjlighet till att 

odla för husbehov. Idag är detta fortfarande ett utav huvudsyftena men har också utvecklats 

till en miljö som är till för rekreation. (Björkman, 2012)  

Kolonilotterna kan i vissa fall ligga utanför staden och inte vara så lättillgängliga. Ett mer 

tillgängligt alternativ är att odla mitt i staden. I Sveriges större städer och tätorter har man 

kunnat konstatera att ett intresse för odling och egen produktion av mat har växt. Motivet 

som ofta lyfts fram är att man tillsammans vill jobba mot ett hållbarare samhälle. Under 

slutet av 1900-talet och början av 2000-talet har det uppkommit många nya projekt och 

nätverk gällande stadsodling. Det är dock svårt att förstå stadsodlingens omfattning och de 

olika nätverken eftersom det finns många föreningar som inte är registrerade någonstans. 

(Björkman, 2012) 

Björkman listar några av Sveriges stora stadsodlings satsningar. Det är allt från små ideella 

föreningar som odlar på kommunal mark för att främja den lokala och sociala hållbarheten, 

till stora föreningar som har ett stort engagemang i ett helt samhälle, med samarbetspartner 
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som kyrkan, andra organisationer och olika forskningsprojekt. (Björkman, 2012) Graditsky 

Svensson berättar om att dem ofta får förfrågningar från många olika aktörer som vill 

bedriva stadsodlingsverksamheter i Rinkeby, men det är inget Familjebostäder valt att gått 

vidare med än. (Svensson, 2015)  

Ett exempel på en ideell förening är ”Trädgården på spåret” som ligger på ett gammalt 

järnvägsområde på Södermalm i Stockholm. Tanken var att förvandla den tråkiga övergivna 

platsen till en grön social mötesplats. Platsen har städats upp och man har byggt 

odlingslådor av lastpallar och pallkragar. Där har man sedan planterat växter och ätbara 

saker. På deras hemsida kan man läsa om deras mål ” Målet är inte att bli självförsörjande 

utan snarare att kunna uppleva hur livsmedel växer”. Odlingsverksamheten är ideell och 

drivs gemensamt av medlemmarna i föreningen. Det finns inga privata odlingslådor utan alla 

delar på ansvaret för lådorna. Det är en grön social mötesplats där man delar med sig av 

kunskap, redskap, skörd och mark. Man får engagera sig precis så mycket man vill och 

verksamheten är mycket uppskattad. (tradgardenpasparet, 2015) 

6.2 Takodling 

Något som kommit den senaste tiden är takodling. Man har börjat se denna outnyttjade ytas 

potential. När markytor är dyra och det finns outnyttjade ytor i form av tak borde 

ekvationen bli ganska enkel, nämligen att ta till vara på taken och börja utnyttja dessa.  

I Stadsdelen Brooklyn i New York hittar vi en av USA´s ledande takodlingar och även ett av 

världens största. Brooklyn granges Farm är lokaliserad på två olika hustak och har 

sammanlagt en total odlingsyta på 2,5 hektar. Tillsammans producerar odlingsytorna drygt 

20 000 kg ekologiskt odlade grönsaker som går till marknader och restauranger.  

Den ”lilla” takodlingen ligger i Queens och har en takyta på ca 4000 m2. Den anlades år 2010 

på taket på ett sjuvåningshus som var byggt 1919. Man behövde 500 ton jord till odlingen. 

Även fast odlingen innebär en stor ökning av laster finns det inga risker menar 

konstruktörerna, den skulle kunna tåla tre gånger så mycket laster som odlingen innebär i 

dagsläget.  

 

Figur 12: Brooklyn Grange´s farms: Brooklyn Navy Yard Farm. Källa: (The grange farm, 2015) 
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På taket sker en hel del verksamheter. Workshops och utbildningar i mat och näringslära 

hålls på taket. Odlingen tar också emot trainees som får lära sig hur man på bästa sätt 

bedriver en stadsodling. Bröllop, yoga-klasser och andra evenemang anordnas också. 

För att skydda huset använder sig takodlingen i Brooklyn av vad de kallar ett ”green roof 

system”. Det är dräneringsplattorna som är uppbyggda på följande sätt. Längst ner finns en 

rotbarriär som förhindrar rötterna att tränga sig in i 

ytan av taket. Ovanpå detta lager finns ett ”filter” 

eller ”separationstyg” som har dräneringsplattor med 

små koppar som tar hand om överflödigt vatten vid 

regnoväder. Jord och växter kan sedan använda sig av 

detta vatten när det sedan torkar upp, vilket gör att 

det inte behöver lika mycket vattenresurser. Längst 

upp finns sedan ett tunt filtlager som har till uppgift 

att förhindra den ovanliggande jorden att ta sig ner till 

dräneringsmattorna. (The grange farm, 2013) 

Vanligtvis fungerar dräneringsplattor på följande sätt 

(se bild 16). Den viktigaste funktionen går ut på att leda vattenöverskottet till 

dräneringssystemet (A). Dräneringsplattorna hjälper också till att reglera luftcirkulationen till 

rötterna (B). Den sista funktionen som finns är plattans vattenhållande egenskap, den går ut 

på att den kan förse rötterna med vatten under perioder som är torra. (C) (Byggros, 2015)  

Om man ska omvandla ett tak till en stadsodling finns det en del saker att tänka på. Det är 

viktigt att räkna på vikten som odlingsverksamheten kommer innebära, är taket 

dimensionerat för dessa laster? Man bör räkna på våt jordvikt, andra vikter som 

verksamheten kommer innebära samt temporär mängd människor. Man ska även ha med 

snölaster i kalkylen. (Karnik, 2015)  

Malin Tikas jobbar som VVS-konsult på Bengt Dahlgren och berättar om möjligheterna att 

dra upp vatten på taken. ”Man behöver först och främst kolla vart inkommande vatten till 

området kommer in någonstans, alltså huvudledningarna från vattenverket. Det går sedan 

bra att ansluta vattenledningar som ska användas för takbevattning och leda dessa till taket 

genom schakt.” Vidare talar Tikas om att man behöver titta på tillgängligheten, alla ska 

kunna komma upp på taket på ett säkert sätt. När det gäller säkerheten på taket bör man 

undersöka om det finns några platser på taket som kan vara riskfyllda. Vid bristfällig säkerhet 

får man ev. sätta upp staket eller galler där man kan falla ner. (Tikas, 2015)  

6.3 Stadsodlingens hållbara effekter 

Det finns flera andra exempel på takodlingar runt om i världen. Sam & Hui (2012) som 

undersökt takodlingar i världens urbana menar att stadsodlingen spelar en viktig roll i att 

bygga ett miljövänligt samhälle. De listar de hållbara effekter takodlingen kan bidra med. 

Några av dessa ser vi nedan.  

Figur 13: Dräneringsplattorna. Källa: 
(Byggros, 2015) 
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Ekologisk: 

 Minskad mattransport 

 Minskad användning av förpackningar (då odlingarna sällan förpackas innan de 

förbrukas) 

 Förbättrar luftkvalitén  

 Ljudisolering och ljudabsorption  

 Förbättrad dagvattenhantering 

 

Social: 

 Skapar gemenskap i staden 

 Skapa utbildningsmöjligheter 

 Lokal sysselsättning 

 Estetiskt värde 

 Plats för motion och rekreation  

 

Ekonomisk:  

 Öka lokal produktion och försäljning av mat 

 Tillgång till öppna ytor öka fastighetsvärdet 

 Möjlighet att sälja ekologiska grönsaker och mat 

 Förbättra takets hållbarhet 

(Sam & Hiu, 2012) 

Matproduktionen är en av de sektorer i samhället som står för högst utsläpp av växthusgaser 

och koldioxid. Mat köps in från olika delar av världen vilket bidrar till långa transporter. För 

att kunna uppnå de miljömål vi strävar efter måste det ske en ändring gällande våra 

matvanor. Urbaniseringen har ökat runt omkring i världen. År 2008 bodde för första gången 

flera personer i städer och tätorterna än på landsbygden, och enligt FN kommer två 

tredjedelar av befolkningen att bo i städer år 2050. (FN, 2015) I och med detta kommer 

behovet av livsmedel att öka i städerna.  

Till år 2050 beräknas också matproduktionen att behöva öka med ca 70 %, enligt FAO, vilket 

ställer höga krav på jordbruken. Konstgödsel och olika genmodifierade grödor är något 

jordbrukarna arbetar med för att öka produktiviteten men det kommer inte att räcka. Vi 

måste se över de möjligheter som finns för att hitta nya odlingsområden. Det finns gott om 

outnyttjade platser i städerna som skulle kunna förvandlas till odlingsbarmark. Närodlad mat 

leder till mindre transporter. (Sam & Hiu, 2012) 
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7.  Genomförande  
I detta avsnitt presenteras genomförandet av del 1. Hur uppgiften har angripits och vägen 
fram till målet.  

7.1 Arbetets fyra mål 

Del 1 av examensarbetet har utgått från fyra konkreta mål. Det första målet var att göra en 

omfattande förstudie gällande miljonprogrammet och upprustningsutmaningarna som 

många områden står inför. Det andra målet var att identifiera en plats i ett storskaligt 

miljonprogramsområde, platsen skulle ligga någonstans i det offentliga rummet. När platsen 

identifierats skulle möjliga nya användningsområden för platsen tas fram. Mål nummer tre 

var att välja ut ett lämpligt förslag för att sedan jobba vidare med det. När både plats och 

nytt användningsområde fastställts skulle ”den nya platsens” potential undersökas, som är 

huvudmålet med arbetet. 

 

Figur 14: arbetets fyra mål 

7.2 Förstudie 

Arbetet startade med en omfattande litteraturstudie gällande miljonprogrammet, offentliga 

rum, trygghet i staden och hållbar stadsplanering. Flera områden i miljonprogrammet 

besöktes bl.a. Rinkeby, Tensta, Hallonbergen, Husby och Gårdsten.  

Flera djupintervjuer genomfördes med personer, bl.a. med arkitekter och 

hållbarhetsexperter som har kunskap om frågor rörande miljonprogrammet. Även två 

intervjuer med boende i miljonprogramsområdena Tensta och Rinkeby har genomförts. 

Målet med förstudien var att få en tydlig bild över hur områdena i miljonprogrammet 

byggdes, varför dessa har kritiserats och vilka upprustningsutmaningar områdena står inför. 

Målet var också att få kunskap om hållbar stadsplanering i det offentliga rummet.  

7.3 Identifiera plats 

Arbetets andra mål var att identifiera en plats i den offentliga miljön runt bostäderna i ett 

storskaligt miljonprogramsområde. Förstudien sammanställdes och tänkbara platser 

studerades.  

Den plats som valdes var parkeringshus. Parkeringshusen som är separata byggnader i 

staden, inte dem som ligger under markplan.  

När platsen hade identifierats var uppgiften att samla mer kunskap om platsen och även 

flera motiv om varför denna plats borde angripas.   
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Litteratur gällande parkeringshus studerades. Ytterligare besök på områdena gjordes för att 

studera parkeringshusen. En intervju genomfördes med en konstruktör för att få reda på 

uppbyggnaden av parkeringshusen.  

7.4 Hitta nytt användningsområde  

För att identifiera användningsområden i parkeringshusen valde jag att genomföra en 

workshop på företaget. Jag hade redan identifierat min plats och kände att jag borde 

utnyttja de kunskaper som fanns på företaget för att få hjälp med kreativa förslag till 

användningsområdet. Tio förslag kom upp på workshopen och samtliga granskades för att 

sedan välja ut ett att jobba vidare med.  

Det nya användningsområdet som valdes var stadsodling.  

När användningsområdet hade fastsällts var uppgiften att samla mer kunskap om 

stadsodling. En intervju med Anton Lindholm, hållbarhetsingenjör på NCC genomfördes. 

Hans examensarbete gällande stadsodling har också varit en stor inspiration för mitt arbete.  

7.5 Undersöka platsens nya potential  

Slutprodukten som skulle undersökas blev stadsodling på parkeringshustaken.   

Litteratur gällande takodlingar studerades. Även tekniken bakom takodling.  

En intervju med en VVS-konsult gjordes för att undersöka de tekniska förutsättningarna 

gällande stadsodling på parkeringshustaken.  

En skiss i programmet autoCAD utformades på hur en tänkbar stadsodling skulle kunna se ut 

om den placerades på ett parkeringshustak.  

8. Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder jag använt mig av i del 1 av mitt examensarbete. 

Litteraturstudier, intervjuer, besök på områdena och en workshop är metoderna jag använt 

mig av.  

8.1 Litteraturstudie  

Min litteraturstudie har utgått från rekommendationer från mina handledare. Vidare har 

källförteckningarna i dessa litteraturer studerats för att hitta ytterligare information kring 

ämnet. Jag har också använt mig av ämnessökningar i databaser. Vanligaste sökord har varit: 

miljonprogram, rekordåren, offentliga rum, hållbar utveckling, stadsodling, 

parkeringsgarage. Även motsvarande ord på engelska har använts.   

8.2 Intervjuer 

Jag har utfört 15 kvalitativa intervjuer under arbetes gång (se bilaga 1). Huvudsyftet med 

intervjuerna har varit att samla kunskap som kunnat berika mitt arbete. Intervjuerna har 
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riktats till tre olika målgrupper: anställda på NCC, externa kunskapskällor samt boende i 

miljonprogramsområden.  

Då man ska göra en studie bör man fundera ifall man ska göra kvalitativa eller kvantitativa 

undersökningar. Den kvantitativa studien strävar efter att få mätbara resultat. Något 

förenklat skulle man kunna säga att kvantitet handlar om siffror. Kvalitativa intervjuer syftar 

till att skapa förståelse för attityder och idéer som personen i fråga grundar sina handlingar 

på. Dessa intervjuer utmärks ofta genom att man ställer enkla och raka frågor som resulterar 

i att man efter intervjun har ett väldigt innehållsrikt material att sammanställa där det finns 

många intressanta åsikter och fakta. (Trost, 2005) 

Intervjupersonerna som valts ut har kommit från rekommendationer av mina handledare. 

Vidare har den intervjuade i visa fall hänvisat mig vidare till en annan tänkbar kandidat att 

intervjua. Personerna har kontaktats via e-mail där jag berättar vem jag är, var jag gör mitt 

arbete och vad det handlar om. Jag har även skrivit några rader om varför jag tror att denna 

person skulle kunna bidra med kunskap till mitt arbete. 

Platsen där intervjun har ägt rum har alltid varit en fysisk plats, antingen på personens 

arbete, i deras egen bostad eller på ett fik. Den tillfrågade har alltid fått bestämma vart den 

vill att intervjun ska vara. Det är viktigt att personen känner sig trygg i miljön och det ska inte 

finnas några störande moment runt omkring. (Trost, 2005)  

När man inleder en intervju är det viktigt att göra ett bra första intryck. Thomsson menar att 

om man inleder intervjun på fel sätt kan det vara svårt att reparera det. Det gäller att bygga 

upp ett förtroende. (Thomsson, 2010)  

Trost tar upp några viktiga saker att tänka på under intervjun. Man ska aldrig avbryta den 

som blir intervjuad, det är viktigt att ha tålamod och låta personen ta pauser och fundera. 

Man ska inte heller ställa två frågor samtidigt då det kan uppstå en förvirring om vilken fråga 

personen bör svara på. Det är viktigt med ögonkontakt, annars kan man uppfattas som 

nonchalant och ointresserad. Man ska undvika provocerande frågor och istället fokusera på 

tydliga, raka frågor. Följdfrågor är att rekommendera och om det är något som är otydligt 

bör man be om en ytterligare förklarning, så man slipper missuppfattningar. (Trost, 2010)  

Thomsson menar att om man ska utföra en intervju med enkla korta svar så räcker det att 

föra anteckningar. Gör man däremot en mer omfattande intervju där man vill analysera 

deltagarens ordval etc. rekommenderas bandinspelning. (Thomsson, 2007) Jag har testat på 

båda olika varianterna under arbetets gång. Trost listar för- och nackdelar med 

bandinspelningen och att föra anteckningar. Fördelar med inspelat material är att man kan 

lyssna på både tonfall och ordval flera gånger om. Man kan sedan skriva ner intervjun i lugn 

och ro och behöver inte vara rädd för att man missat något. Det är också bra för ens egen 

utveckling, man lär sig mycket på att höra sin egen röst. Man kan också vara fokuserad 

under intervjun på ett helt annat sätt än när man för egna anteckningar, däremot är det mer 

”accepterat” att ta tid på dig då du ställer frågorna när du samtidigt antecknar. Nackdelarna 
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är att det tar tid att lyssna på bandet och kan vara jobbigt att spola fram och tillbaka för att 

finna det man vill höra. Det kan också hända att man förlitar sig för mycket på inspelningen 

och ”struntar” i att fokusera på kroppsspråk och gester, som ofta kommer mer naturligt när 

man för anteckningar. Många kan också känna sig obekväma med inspelningen och det kan 

hindra personen i fråga att svara fullt ut på frågorna. (Trost, 2012)  

8.3 Workshop 

En workshop kan beskrivas som ett möte där ett begränsat antal deltagare träffas för att 

aktivt diskutera ett problem gällande ett specifikt tema. Personerna som valts ut till 

workshopen har oftast bjudits in på grund av deras kompetens. Inom projekt brukar en 

workshop användas för att samla olika kompetenser för att lösa en specifik fråga. 

Workshopsledare har till uppgift att leda mötesdeltagarna genom mötesprocessen mot 

förväntat resultat. (Forsberg, 2012) 

Sex personer bjöds in till min workshop, en person avböjde pga. sjukdom. Forsberg skriver 

om vikten att inte vara för många vid en workshop och rekommenderar att man helst inte 

ska vara mer än åtta personer. Han menar att för varje person som tillkommer till gruppen 

får man en mer komplex dynamik att hantera. Att tänka igenom att man har rätt personer 

med på workshopen är något man bör överväga och han menar att man ska utgå från. 

(Forsberg, 2012) 

Syftet med min workshop var att: 

 Komma fram till idéer på vad man kan utnyttja parkeringshusen till 

 Lyfta fram de tekniska problemen 

 Få namn på personer på NCC som skulle kunna bidra med kunskap 

Forsberg beskriver inledningen på en workshop som viktig. Det är viktigt att skapa ett bra 

klimat och göra så att deltagarna känner sig bekväma. Att börja med att deltagarna får 

presentera sig är en bra idé. (Forsberg, 2012) Då alla mina deltagare redan kände varandra 

och jobbar nära inpå varandra kändes det som ett bra klimat.  

Jag började med en Powerpoint där jag presenterade mitt exjobb kortfattat. Jag beskrev 

problemets relevans och hur jag hade kommit fram till att angripa parkeringshusen.  

Deltagarna på min workshop fick ”brainstorma” fritt för att svara på frågan ”vad kan man 

använda parkeringshusen till?”. Brainstorming delas in i två olika faser: skapandefasen och 

klargörande fasen. Under skapande fasen är det meningen att förslagen ska flöda fritt utan 

någon direkt analys. Det är under klasgörande fasen som förslagen sedan ska utvärderas. 

(Forsberg, 2012) Många förslag dök upp, visa mer relevanta än andra. Sedan var det dags att 

undersöka förlagen vidare och frågorna som skulle besvaras utgick ifrån: ”är förslaget ens 

möjligt att genomföra?”, ”vilka tekniska åtgärder behöver ske?”, ”vilka positiva effekter 

skulle detta ge åt de boende i området?”.  
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Under klargörande fasen strukturerades vilka förslag som var värda att jobba vidare med och 

personer på NCC som skulle kunna bidra med kunskap gällande detta namngavs.  

8.4 Besök i bostadsområdena  

Under arbetets gång har flera olika besök i miljonprogramsområden genomförts. Syftet med 

besöken har varit att studera områdena med fokus på utomhusmiljöerna runt omkring 

bostäderna. Besöken genomfördes främst för att hitta möjliga tänkbara platser i det 

offentliga rummet, för att jobba vidare med. De flesta besöken genomfördes ensam men två 

av besöken var mer uppstyrda. Ett besök i Husby och ett i Gårdsten. I Husby tillsammans 

med Mats-Erik Matsson som jobbar med frågor gällande hållbar affärsutveckling på NCC. 

Han visade mig runt i området och vi tittade även på upprustningsarbetet av bostäderna 

som pågår där just nu. Besöket i Gårdsten bestod utav en guidad tur med Anki Caspersson 

som jobbar på Gårdstensbostäder. Hon berättade om deras storsatsning och varför den har 

blivit så lyckad.   

9. Resultat 
Mitt resultat är ett förslag på en del av upprustningen i miljonprogramsområdena. Jag har 

identifierat en plats i ett storskaligt miljonprogramsområde och tittat på ett nytt tänkbart 

användningsområde på denna plats.   

I detta avsnitt presenteras motiv till valet av platsen, motiv till valet av nytt 

användningsområde och även en skiss på hur dessa två skulle kunna kombineras.  

9.1 Identifiering av plats  

Många platser i den offentliga miljön har studerats, både genom litteraturstudier, intervjuer 

och besök på områdena.  

Länge var planerna inne på att identifiera en plats som låg på en grönyta i områdena, 

antingen mellan husen eller på en mer central plats i staden. Svårigheterna med det var att 

få fram något konkret som skulle kunna avspeglas på flera olika områden. Fokus byttes från 

grönytorna och jag försökte sedan besvara frågan: ”vart skulle denna omvandling ge störst 

effekt?” Svaret på denna fråga blev att jag borde angripa en av de mest otryggaste platserna 

i staden, vilket ledde mig in på parkeringshusen och vidare till parkeringshustaken.  

Nedan följer motiv till varför parkeringshuset valdes.  

Tryggare plats 

Parkeringshusen upplevs idag som en utav de otryggaste platserna i staden. Genom att 

använda taken på parkeringshusen som en social mötesplats kan detta bidra till att övriga 

delarna av parkeringshusen upplevs tryggare. Mer rörelse bidrar till en tryggare miljö.  
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Bra konstruktion 

Parkeringshusen är stabila konstruktioner och taken är konstruerade att tåla riktiga tunga 

laster. Ett tak fullt med bilar och beräkningar för full snölast kommer täcka upp den lasten en 

annan verksamhet skulle innebära. Taken på parkeringshusen är oftast en stor rektangulär, 

plan yta som kan variera i storlek. Eftersom den är platt, stor och tål tunga laster är det en 

väldigt tacksam yta att jobba med.  

Dyra markpriser 

Då markpriserna är dyra i dagens samhälle och man ofta talar om att bygga på höjden skulle 

parkeringshusens tak vara en utmärkt plats att ta till vara på och utnyttja på annat sätt. 

Bra placering i området 

Parkeringshuset har en bra placering i området. Parkeringshusen ligger vanligtvis i anslutning 

till bostäderna vilket gör att platsen ligger i närheten av de flestas bostäder.  

Parkeringsöverskott 

När områdena i miljonprogrammet byggdes planerades dessa vanligtvis med många 

parkeringsplatsers vilket idag har gjort att det finns ett överskott på dessa. Många 

parkeringshus står idag halvtomma och skulle man ”fylla” parkeringshusets inne del skulle 

man kunna få en tom yta på takvåningen.   

Trist byggnad 

Parkeringshusen i stadsmiljön uppfattas oftast som stora tråkiga betongbyggnader där 

estetiken oftast inte sätts i främsta rummet utan fokus ligger på funktion. Att utnyttja taken 

på parkeringshusen till en verksamhet som ger ett estetiskt värde skulle lyfta staden.  

Bostadsbolagens arbete mot en tryggare plats 

Många bostadsbolag har börjat fundera på frågan om hur de ska kunna göra 

parkeringshusen tryggare. Att ”bygga bort” otryggheten genom att använda taken till något 

annat skulle bidra till en tryggare miljö.  

9.2 Hitta nytt användningsområde  

Under workshopen diskuterades möjliga användningsområden i parkeringshusen. Inga 

avgränsningar till taken hade gjorts, utan förslagen gällde hela parkeringshuset.  

Förslagen som kom upp var nedanstående:  

 Gokartbana  

 Växthus 

 Stadsodling 

 Ballbreaker 

 Innebandyhall 

 Biltvätt 

 Verkstad  
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 Idrottshall 

 Skjutbana  

 Försäljning liknande saluhallarna  

Pga. att examensarbetet är ett tidsbegränsat projekt fanns inte möjligheten att göra en 

omfattande undersökning om var och ett av förslagen. Därför togs beslutet att fokusera på 

ett av förslagen. Även en avgränsning till att endast undersöka taken på parkeringshusen 

gjordes. 

Förslagen studerades var för sig. De tekniska problemen staplades upp för att se vilket 

förslag som kändes mest relevant att gå vidare med.  

Jag började se potentialen i takodling och kontaktade Anton Lindholm, som jobbar med 

frågor gällande hållbarhet på NCC. Anton skrev sitt examensarbete om stadsodling år 2013. 

Han berättar om vilka reaktioner han fick då han undersökte takodlingens potential i Sverige. 

Vid hans intervju med VD för folkhem & Stockholmshem samt miljöchefen för JM m.fl. var 

många kritiska till takodling då det skulle innebära risker för underliggande bostäder och 

verksamheter. Taken på parkeringshusen skulle inte innebära samma risker eftersom 

undervåningen fortfarande används som parkeringsgarage. Lindholm kom också fram till i 

sitt examensarbete att stadsodlingen i Sverige skulle ge maximal effekt i 

miljonprogramsområden. (Lindholm, 2015) 

Därför valdes stadsodling på parkeringstaken till förslaget att jobba vidare med.  

Nedan följer motiv till varför stadsodling valdes. 

Estetiskt värde 

De estetiska värdena har en stor betydelse för stadens identitet. Blommor, växter och 

grönska har en positiv estetisk inverkan på staden. 

 

Mattrenden 

Vi måste börja agera i frågan gällande våra matvanor för att hitta nya hållbara lösningar, 

stadsodlingen är en av lösningarna.  

 

Social mötesplats 

Det ska finnas möjligheter i staden, möjligheter att träffas och umgås under hälsosamma 

förhållanden. Att skapa en grön mötesplats mitt i staden bidrar till den sociala hållbarheten.  

 

Stadsodlingsverksamheter 

Det finns många olika stadsodlingsföreningar som kan gynna de boende i området. Att ordna 

workshops och utbildningar i stadsodlingslära skulle bidra till sysselsättning i områdena där 

arbetslösheten är stor. 
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9.3 Stadsodling på parkeringshustaket 

Varje parkerings är unikt i både storlek och form och det kommer att behövas en dialog 

mellan mång olika parter för att konvertera taket till en stadsodling. Figur 15 visar en 

typsektion på hur det skulle kunna se ut.  

Typsektionens storlek är proportionerlig, vilket betyder att människorna storleksmässigt är 

”rätt” i förhållande till exempelvis bilarna. Typsektionen visar ett parkeringshus som är 33 

meter långt och 5,49 m högt, där taket har omvandlats till en stadodlingen. I mitten på taket 

har jag valt att placera odlingslådor. Dessa kan förslagsvis de boende få ”hyra” om man vill 

ha ansvar över just sina egna växter. Till höger om odlingslådorna har jag placerat en större 

odlingsyta som skulle kunna fungera som en gemensam odlingsyta. Denna yta kan användas 

av alla, vilket gör att man kan vara precis så engagerad man vill.  

I båda kanterna av taket finns två träd, och under det ena trädet har en bänk placerats. 

Mellan odlingslådorna och den gemensamma odlingsytan finns breda gångar så att alla ska 

kunna ta sig förbi. Stadsodlingen är tänkt som en mötesplats för alla, man ska kunna 

spendera tid där även om man inte är engagerad i odlingen.  

Jorddjupet kommer att variera mycket beroende på vad man vill odla. Därför behöver en 

landskapsarkitekt se över utformningen av odlingen på taket. Ett träd behöver exempelvis 

mer jord för att överleva än vad en liten växt behöver. 

 

Figur 15: En skiss över hur parkeringshustaken skulle kunna se ut om de konverterades till en stadsodling.  
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10. Diskussion och analys 
I denna del diskuteras omvandlingen av parkeringshuset till en stadsodling.  

10.1 Från parkeringshustak till stadsodling 

Alla jag har stött på under mitt arbete har generellt sätt varit mycket positiva till 

förvandlingen av parkeringshustaken till stadsodlingar. Det är dock en del tekniska saker som 

behöver behandlas innan stadsodlingen kan starta.  

Eftersom parkeringshusen är dimensionerade att tåla riktigt tunga laster kommer den klara 

av lasterna som odlingsverksamheten kommer att innebära.  

Vattenledningar måste dras upp på parkeringshustaket. VVS-konsulten Tikas såg inte detta 

som ett problem. Då parkeringsgaragen har en ganska central plats i området borde inte 

vatten finnas långt bort. Man måste finna huvudledningarna i staden för att sedan kunna 

ansluta vattenledningar som ska transportera vattnet upp till taket genom schakt.  

Tillgängligheten är viktig. Alla människor i samhället skall kunna vistas på taket under säkra 

förhållanden. Parkeringshusen är utformade på olika sätt. Många av tvåvåningshusen är 

utformade med en ”ramp” utvändigt upp på taket. Den kan man ta till vara på och använda 

som ”ingången” till stadsodling. Den kan även anpassas för handikappade. Trevåningshusen 

har ofta en ramp inomhus som går genom hela parkeringshuset. Den skulle man kunna 

använda som ingång upp till odlingen. Man skulle även kunna ”bygga på” en trappa och/eller 

hiss utanpå parkeringshuset.  

När det gäller säkerheten talade 

Tikas om att man måste se till 

riskfyllda platser. Taken på 

parkeringshusen är till för 

parkering, alltså är det tänkt att 

människor ska kunna vistas där 

korta stunder, i och med detta bör 

husen redan vara utformade på ett 

säkert sätt. På bilden ser vi ett 

parkeringshus med två våningar i 

Rinkeby. På figur 16 ser vi att man 

byggt på ett staket för att förlänga 

”väggarna” på taket. På figur 17 

ligger taket i marknivå och därför 

behövs inget staket. Detta parkeringshus skulle antagligen vara godkänt för en stadsodling.  

Man behöver ett bra dräneringssystem på taket. Dräneringssystemet som används på the 

grange farm är ett effektivt system som spar in mycket vattenresurser och skulle kunna 

användas på takodlingarna.  

Figur 16: Figurer visar ett parkeringshus i Rinkeby. Källa: egen 

Figur 17: Figuren visar ett parkeringshus i Rinkeby. Källa: egen 
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Frågor gällande sol och vind får undersökas från plats till plats. Vissa parkeringsgarage ligger 

mer öppet i landskapet, vilket ger mer sol och vind. Medan andra garage kan ligga mer 

instängt, vilket ger mindre chans till vind och solljus.  

10.2 Varför är detta aktuellt i miljonprogramsområden? 

Bostäderna i miljonprogrammen är idag mellan 40-50 år gamla och börjar nå sin tekniska 

livslängd på många håll. Energieffektivisering, stambyte och andra tekniska åtgärder behöver 

genomföras. Mattson-Linnala (2007) talar om vikten att se upprustningen ur många olika 

perspektiv, som en kombination av tekniska- och social åtgärder. Ett mycket bra exempel på 

det är NCC´s projekt som pågår just nu i Fittja. Fittja People´s Place är NCC egna koncept som 

handlar om renovering av miljonprogramshus. Miljonprogramsklockan som är ett 

analysverktyg som togs fram i samband med projektet går ut på att se på till många olika 

perspektiv samtidigt.  

NCC har nyligen vunnit upphandlingen inom strategisk partnering åt Stockholmshem. 

Upphandlingen avser upprustning av befintliga bostäder i miljonprogrammet som kommer 

att sträcka sig över en tre års period. Bostäderna kommer att behöva renoveras på olika sätt 

men även utomhusmiljön behöver upprustas. Livet mellan husen behöver göras både 

tryggare och trivsammare. Miljonprogramsklockan kan komma att bli ett viktigt 

analysverktyg i denna upprustningsutmaning. Stockholmshem äger självklart en del 

parkeringshus i dessa områden och konverteringen av parkeringshustaken till stadsodlingar 

skulle därför kunna vara en del av upprustningen.  

10.3 Hållbar stadsutveckling  

Förr i tiden levde människan i tron om att jordens resurser var oändliga och miljöpåverkan 

inte existerade. Man trodde att naturen själv skulle klara av att återhämta sig från alla 

utsläpp och skador som människan orsakat. Idag har vi kommit en bra bit på vägen i 

medvetandet om att våra vardagliga val har en stor påverkan på miljön. Hur långt en stad än 

har kommit med frågor gällande energiförbrukning och transporter kan staden inte kalla sig 

själv för hållbar om maten konsumeras på ett ohållbart sätt. Matkonsumtionen är den 

sektorn i vårt samhälle som idag står för högst utsläpp av växthusgaser och koldioxid. Vi 

måste ändra våra matvanor. Jag tror att stadsodlingen kan öppna upp ett miljömedvetande 

hos människor, och en vilja att vara delaktiga och ta hand om sin stad på ett hållbart sätt. 

Det gäller bara att möjligheten finns. Man måste börja någonstans för att agera i frågan 

gällande matkonsumtionen. År 2050 har man beräknat att matproduktionen kommer 

behöva öka till 70 %. Vi måste hitta nya hållbara lösningar, stadsodlingar är en av dem.  

Jag tror dock att stadsodlingen kommer ge störst effekt på den sociala hållbarheten. I 

miljonprogramsområdena bor oftast de mest socialt utsatta. Många ”invandrare” i 

miljonprogramsområdena kommer från delar av världen där odlingen är ett naturligt inslag i 

vardagen. I dagsläget krävs det mycket för att få tillgång till odlingsmöjligheter. I visa fall 

kanske närmast kolonilotter ligger långt ifrån och därmed utesluts möjligheterna. Odlingen 

ska vara lättillgänglig och ett roligt inslag i vardagen.  
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Som Graditsky (2015) påpekade har många olika aktörer hört av sig till Familjebostäder 

gällande startande av stadsodlingsföreningar i Rinkeby. Vi vet också att det finns en längtan 

hos många människor efter odlingsmöjligheter. Det finns alltså både en efterfrågan och ett 

utbud. Det finns många olika stadsodlingsinitiativ i Sverige idag, både ideella föreningar och 

större organisationer som involverar flera aktörer i staden. Verksamheten på spåret är ett 

mycket bra exempel på en ideell förening som inte innebär några förpliktelser för 

medlemmarna. Man får engagera sig precis hur mycket man vill vilket gör att stadsodlingen 

inte blir något stressmoment för människorna, utan istället ett moment som är fyllt med 

glädje och avkoppling. Jag tycker att vi ska använda ”the grange farm”, takodlingen som 

ligger i Brooklyn som ett gott exempel på en lyckad odling. Där pågår workshops och varje år 

tas trainees emot för att utbildas i stadsodlingslära. Tänk att erbjuda denna möjlighet i 

områdena i miljonprogrammen där arbetslösheten är stor. Människorna får någonting att 

göra på dagarna och träffas och integrerar med varandra.  

Som Douba (2015) påpekade hänger ofta brottsligheten ihop med arbetslösheten. 

Människorna i områdena har ingenting att göra på dagarna och frustrationen över detta 

leder till brottslighet. Även Fridolin (2015) talade om kopplingen arbetslöshet – brottslighet, 

och vikten av att ändra bilden att kriminalitet är något man ska se upp till. Vi måste börja 

någonstans. Att eliminera en av de otryggaste platserna i samhället, göra den till en social 

mötesplats som kan erbjuda människor sysselsättning är ett steg i rätt riktning.  

Många av områdena i miljonprogrammet präglas av etnisk- och socioekonomisk segregation. 

Legeby (2013) klargör att segregation inte endas är ett socialt problem utan även rumsligt. 

Med det menar hon att förutsättningarna för interaktion i det offentliga rummet påverkas av 

den urbana utformningen. Utanförskapet sammankopplas väldigt ofta med språk, arbete 

och utbildning. Att man ska ha en egen försörjning och göra sig förstådd på svenska är 

viktiga byggstenar i integrationen. Jag tror även att det är viktigt att kunna erbjudas 

möjligheter i staden. Vi måste locka människorna att utföra de ”frivilliga” och ”sociala” 

aktiviteterna som Gehl (1996) talar om. Det är i det offentliga rummet vi träffas och skapar 

relationer med varandra. Detta har en stor påverkan på integrationen.  

10.4 Ökad trygghet  

Vi ser i undersökningar som gjorts att många känner sig otrygga när de vistas utomhus på 

kvällarna. Det har också bekräftats att människors rörelsemönster ändras pga. att man 

känner rädsla. Trygghet i bostadsområdet är en faktor som oftast hamnar längst upp på 

människors lista av vad det värderar högs i sin boendemiljö. Trygghet är ett komplext 

begrepp och kan betyda olika för olika individer. Listerborn (2000) talar om vikten att få 

människor att vilja använda sin stad mycket och ofta. Att detta är en byggsten för en 

tryggare stadsdel. Gehl (1996) talar om hur viktig kvalitén på utomhusmiljön är för att få en 

bättre sammanhållning mellan människorna i staden. Det är viktigt att skapa möjligheter i 

staden, vilket Jacobs och Appleyard (1987) talar mycket om. Vi måste ta vara på ”livet mellan 

husen”. Då miljonprogrammens utomhusmiljöer utformades satsade man i många fall mer 
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på kvantitet än kvalitet vilket gjorde att miljöerna blev väldigt enformiga. Enformigheten går 

inte ihop med teorierna om att skapa en identitet i staden.  

Det är i det offentliga rummet som vi skapar relationer med andra människor. Många känner 

idag en trygghet i det privata rummet. Den tryggheten är något vi måste efterstäva även i 

det offentliga rummet. Att eliminera en av de otryggaste platserna i staden och samtidigt 

omvandla denna till en plats som främjar trygghet och den sociala hållbarheten är en bra 

början till att utveckla staden tryggare.  

Koskela talar om att rädslan för platser i staden ofta är sammankopplat med sociala aspekter 

och att det kan vara svårt att bygga bort rädslan.  Parkeringsgarage upplevs ofta som 

skrämmande platser pga. sin ”dystra” utformning och avsaknaden av estetiska värden. Men 

också för de sociala aspekterna. Media rapportera ofta om brott som begås i 

parkeringsgarage och inte allt för sällan ser vi på nyheterna hur morden begås i 

parkeringsgaragen. Även sociala aspekter i den mening att människor kan ha personliga 

erfarenheter som är kopplade till parkeringshus på negativa sätt.  

de la Gruz (2015) talade om parkeringshusen som en social mötesplats under hans 

ungdomstid, att det ofta blev en plats där gäng samlades för att hänga med varandra. Även 

Graditsky (2015) talar om problemen de har med sina parkeringsgarage gällande att 

personer som inte har någon anledning att vistas där spenderar tid där. Det är svårt att säga 

vad som egentligen försiggår i våra parkeringsgarage men vi vet med säkerhet att det är 

mycket brott och kriminalitet. Att omvandla parkeringshustaken till en social mötesplats 

kommer förhoppningsvis kunna ändra människors attityder och rädsla till dessa byggnader.  

10.5 Ekonomisk vinst på lång sikt 

En upprustning av en stadsdel kräver stora ekonomiska insatser. Både Caspersson (2015), 

arbetande på Gårdstenbostäder och Graditsky Svensson (2015), arbetande på 

Familjebostäder la mycket stor vikit på att poängtera att satsningarna i deras stadsdelar 

utgår från de boende och målet är att alla boende ska ha råd att bo kvar. En upprustning 

som leder till att de boende måste flytta är ingen lyckad upprusning. När renoveringar görs 

direkt på bostäderna kan det resultera i hyreshöjningar. När upprustningar av 

utomhusmiljön, runt omkring bostäderna sker är det svårare att slå på det på hyran. Jag tror 

att det är viktigt att ha ett långsiktighetstänk då en upprusning skall ske. Vi har ett mycket 

bra exempel på den ekonomiska analysen som gjordes i Gårdsten. Den företagsekonomiska 

vinsten blev inte lönsam medan den samhällsekonomiska vinsten blev otroligt lönsam. Det 

är lättare att räkna konkret på hur mycket pengar bostadsbolagen får in genom en 

hyreshöjning än på hur mycket pengar samhället kommer att spara in på att staden kommer 

”må bättre”, i form av minskad brottslighet och arbetslöshet. Därför kan dessa stora 

satsningar vara svåra att motivera.  
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10.6 Avslutande reflektioner 

Jag har fått en känsla under mitt examensarbete att många tycker att begreppet ”social 

hållbarhet” är väldigt luddigt, vilket jag också tycker. Cars (2011) skriver om de tre 

dimensionerna av hållbar utveckling och menar att den sociala biten är den som ligger sist i 

stadsutvecklingen. Social hållbarhet saknar entydig definition men många kopplar den gärna 

till människans välmående i någon mening. Idag är det många som sätter likamedstecken 

mellan hållbarhet och miljö. Vi har kommit långt i frågan gällande att finna de mest 

miljövänligaste lösningarna men vi måste jobba på den ekonomiska och sociala biten också. 

Den sociala biten är oerhört viktig när det gäller att få en stad att ”må bra”.  

Jag anser att parkeringshusen är en bra byggnad att angripa för att göra en förnyelse. Idag 

talar man mycket om att bevara det gamla istället för att riva och bygga nytt. Jag har även 

funderat på om man skulle kunna göra något åt ”inomhusdelen” av parkeringshusen. 

Parkeringshusen är generellt sett ganska svåra att ”bygga om”. Eftersom taknivån är mellan 

2.10 och 2.30 finns visa begränsningar till vad man skulle kunna utföra för aktivitet där inne. 

Dock har vi sätt exempel från Gårdsten där parkeringshusets ena del gjordes om till en 

konferensanläggning. Där har ett våningsplan tagits bort för att öka höjden till det dubbla. 

Många av parkeringshusen i miljonprogramsområden som är separata byggnader består 

endast av två våningar, alltså en nedervåning och en takvåning. Där är det svårt att dubblera 

höjden. Jag ser ändå stor potential till att ta vara på parkeringshusen och använda dessa till 

något annat i områdena som har ett parkeringsöverskott.  

.  
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Del 2: 

Hållbar utveckling i 

undervisningen 

Upprustningen av miljonprogramsområden 
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11. Inledning – del 2 
Min systerdotter, fyra år fick hem följande veckobrev från dagis för några veckor sedan (se 

figur 17). I veckobrevet står det vilka av läroplanens strävansmål barnen har jobbat med 

under veckan som gått. Hållbar utveckling är ett av målen.  

 

Figur 17: Veckobrev från dagiset Risgrynet där det står vilka av läroplanens strävansmål barnen jobbat med.  

Att världen står inför tuffa utmaningar är något som berör alla människor och kräver att alla 

tar sitt ansvar. Klimathotet, fattigdom, miljöföroreningar och ökade klyftor mellan fattiga 

och rika är bara några exempel på problem som försvårar den hållbara utvecklingen. För att 

alla människor ska kunna jobba mot en hållbar värld krävs kunskap för att sedan kunna 

omvandla den till handlingar och eget ansvarstagande. Utbildning är därför ett av de 

viktigaste verktygen för att uppnå hållbar utveckling och naturvetenskapen i skolan har en 

stor roll i det.  

Att intresset för naturvetenskap bland ungdomar minskar är någonting man oror sig för i 

Sverige och övriga delar av västvärlden. (Jidesjö, Oscarsson, Karlsson & Strömdahl, 2009) 

Forskningen visar att det finns många elever som är intresserade av naturkunskap men att 

många också är kritiska till det innehåll man får lära sig i skolan. Hur undervisningen skall 

genomföras har länge vart en diskussion och det finns många olika teorier om detta. 

Samhälle behöver utbilda experter i områden inom både teknik och naturvetenskap och idag 

är det tyvärr många som har en negativ bild av naturvetenskapen i skolan och därför inte 

väljer att satsa på en karriär inom det. (Jidesjö, 2009) Vi vet att ungdomar tycker det är kul 

att jobba med problemlösning och blir engagerade i frågor som inte alltid har ett entydigt 

svar. Vi vet också att ungdomar intresserar sig för naturvetenskapliga ämnen som har 

anknytning till samhällsfrågor (Kumar & Chubin, 2000). Hur man kan kombinera dessa två 

fakta för att göra naturvetenskapen mer relevant är något som kommer diskuteras i denna 

del av rapporten.  
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11.1 Bakgrund till utbildningsmaterialet 

Hållbar utveckling är något jag intresserat mig av under min studietid och det var en av 

anledningarna till att jag hamnade på avdelningen ”hållbar affärsutveckling” på NCC. Under 

mina första veckor på examensarbetet hade jag en omfattande inläsningsperiod om 

miljonprogrammet.  Jag började då fundera på hur jag skulle kunna utforma ett 

utbildningsmaterial kopplat till detta. Miljonprogrammet är ett återkommande samtalsämne 

i media och ca en fjärdedel av Sveriges befolkning bor i ett miljonprogramsområde. Att 

miljonprogrammet idag står inför tuffa upprustningsutmaningar gör ämnet ännu mer 

aktuellt. En mer utförlig diskussion om miljonprogrammet finns på sida 12-17.  

Målet med utbildningsmaterialet var att kombinera miljonprogrammet och hållbar 

utveckling. Det resulterade i en lektion där eleverna tillsammans skulle bygga upp ett 

bostadsområde och lösa de ”problem” som ofta förkommer i miljonprogramsområdena med 

hjälp av hållbar renovering. (Se bilaga 2)  

12. Litteraturstudie  
I detta avsnitt diskuteras miljöundervisningen och naturvetenskapens utveckling i skolan. 

Begreppen STS, STSE och SSI introduceras och analysmodellen SEE-SEP beskrivs.  

 12.1 Miljöundervisningens utveckling 

Hur man hanterar undervisningen gällande miljö- och resursfrågor i skolan på bästa sätt 

finns det många olika teorier om. Miljöundervisningen i skolan har utvecklats under de 

senaste årtiondena. 2001 genomförde man en kartläggning och utvärdering av 

miljöundervisningen i Sverige. Man delade in undervisningen i tre olika grupper utifrån de 

traditioner man sett växa fram i skolan. Dessa var: faktabaserad miljöundervisning, 

normerande miljöundervisning och undervisning om hållbar utveckling. (Sandell, Öhman & 

Östman, 2011) 

Den faktabaserade miljöundervisningen hade sin framväxt under 1960 och 1970 talet. Denna 

utbildning syftade till att eleverna skulle skaffa sig grundläggande ämneskunskap. Lärarens 

uppgift var att förmedla fakta och begrepp som sedan eleven skulle tillämpa för att kunna 

handla mer miljövänligt. På 1980-talet utmanades den faktabaserade undervisningen av den 

normerande. Denna undervisning menar att det inte enbart krävs faktakunskaper för att 

handskas med miljöproblemen. Vi behöver även lära oss om värderingar och beteende som 

leder till ett mer miljövänligt agerande. Här jobbar man mycket med elevaktiva och 

problemorienterade arbetsätt. (WWF, 2008) 

Den sista utbildningsformen, hållbar utveckling (som man också brukar kalla för den kritiska 

eller pluralistiska traditionen) började utvecklas på 1990-talet. Lärandet för hållbar 

utveckling växte fram då man blev medveten om den tidigare undervisningen visat sig 

motverka en hållbar utveckling. Exempel på det är lärande om ett beroende av fossila 

bränslen och en kultur där konsumtion dominerar. Vi har använt oss av tekniska och 
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ekonomiska lösningar för att förändra vår omgivning som inte är hållbar. (WWF, 2008) 

Lärande om hållbar utveckling ska ge eleverna möjlighet att reflektera över dessa lösningar 

för att finna bättre alternativ som gynnar den hållbara utvecklingen. Utbildningsmetoden 

handlar här om att ge eleverna chansen att själva diskutera och kritiskt granska 

textunderlag. Man vill som lärare ge stöd åt eleverna så att det själva kan formulera sina 

egna tankar. (Sandell, Öhman & Östman, 2011) 

12.2  Vikten av hållbar utveckling i undervisningen 

Hållbar utveckling brukar definiera som följande: ’’Utveckling som tillgodoser dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov’’. Vidare 

brukar man tala om hållbar utveckling utifrån tre olika dimensioner. För att se en tydlig bild 

om hur hållbar utveckling beskrivs gällande de tre olika dimensionerna, se sid. 23.  

1992 höll FN en konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro, där togs ett 

handlingsprogram fram som fick namnet agenda 21. Agenda 21 handlar om hur vi 

tillsammans ska utveckla vårt samhälle hållbart. Där finns mål och riktlinjer för hur vi ska 

bekämpa fattigdomen och eliminera hotet mot miljön. Man kan läsa om vikten av 

undervisning för att jobba mot ett hållbart samhälle. (Stadsrådet, 2004) Det står följande:  

Utbildning är avgörande för att främja hållbar utveckling och förbättra människors förmåga 

att lösa miljö- och utvecklingsproblem. […] Både formell och icke-formell utbildning är 

nödvändig för att ändra människors attityder så att de kan bedöma och lösa de problem som 

hör samman med hållbar utveckling. Den är också av avgörande betydelse för att uppnå 

medvetande om betydelsen av miljö och etik, värderingar, attityder, färdigheter och 

beteenden som är förenliga med hållbar utveckling och för att allmänheten effektivt skall 

kunna delta i beslutsprocessen. För att vara effektiv bör utbildning om miljö och utveckling 

omfatta dynamiken i såväl den fysiska/biologiska, sociala och ekonomiska miljön som 

människans utveckling och ingå i samtliga ämnen och vetenskapsgrenar. (Stadsrådet, 2004, 

s. 40)  

12.3 STS, STSE & SSI  

Naturvetenskapen i skolan uppfattas ibland som abstrakt och teoretisk och många menar att 

det är svårt att se någon koppling till det verkliga livet. Under slutet av 1970-talet och början 

av 1980-talet startade flera olika forskningsprojekt gällande hur man skulle kunna få elever 

mer intresserade av naturkunskap. Den gemensamma nämnaren i dessa forskningsprojekt 

var att man undersökte hur elevernas inställning till ämnet skulle kunna ändras om det fick 

mer verklighetsanknytning. Man började undersöka hur man kunde koppla 

naturvetenskapen till samhället och därmed föddes begreppet STS (Science-Technology-

Society). (Eriksson & Rundgren, 2012)  

STS bygger på att eleverna ska kunna se samspelet mellan naturvetenskap, teknik och 

samhälle. Det handlar om att lägga lika mycket vikt på teknik och samhälle som på 

naturvetenskap för att sedan kunna presentera en sammanhängande bild av förhållandet 
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mellan dessa tre. Man skulle kunna se det som en kedjereaktion som går ut på att se hur 

naturvetenskapen påverkar utvecklingen av tekniken som i sin tur påverkar samhället.  

(Kumar & Chubin, 2000) 

Kumar och Chubin som är författare till boken ”Science, Technology and Society” diskuterar 

naturvetenskapens utveckling och presenterar den i två bilder. Figur 18 beskriver, enligt dem  

de traditionella synen man hade på naturkunskapen innan begreppet STS föddes och figur 

19 beskriver hur inlärningsprocessen ser ut utifrån STS.   

 

   Figur 18: Figuren beskriver tankesättet som                Figur 19: Figuren beskriver hur inlärningsprocessen 
   dominerat gällande undervisningen i                ser ut från ett STS-perspektiv.   
   naturvetenskap, enligt Kumar & Chubin (2000)              Källa: (Kumar & Chubin, 2000)  
   fram till STS begreppet föddes.  
   Källa: (Kumar & Chubin, 2000) 
    

 

Man skulle kunna beskriva dessa två bilder som motsatsen till varandra. Figur 18 sätter 

naturvetenskapen i mitten. Man utgår från det man lär sig i skolan för att stegvis kunna 

aplicera den på verkligheten och i slutänden på samhället. I figur 19 sätter man människan 

och konflikten i centrum och jobbar utifrån den. Kumar & Chubin beskriver hur processen 

kan se ut. Den startar med en STS fråga eller ett problem, teknik behövs för att lösa 

problemet, sedan appliceras naturvetenskap och sist kan man se en koppling till 

naturvetenskapen man lär sig i skolan. Kort sagt utgår man från verkligheten och omvandlar 

denna till kunskap.  

Vidare talar Kumar & Chubin om tre huvudmål med STS. Man måste först och främst lyckas 

göra naturkunskap och teknik tillgänglig och lättförståelig för alla. Man ska också jobba för 

att förbereda studenterna för att lyckas på en ”naturvetenskaplig och teknikorienterad” 

arbetsplats. Det tredje målet handlar om att ge eleverna redskap och kunskap för att kunna 

ta egna beslut med utgångspunkt från teknik och naturvetenskapens roll i samhället. (Kumar 

& Chubin, 2000)  
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STSE är en fortsättning på STS, där E står för enviroment. Denna form liknar STS men lägger 

större vikt vid miljökonsekvenserna ur ett hållbarhets perspektiv. (Chang Rundgren & 

Rundgren, 2012) Hållbarhet innehåller flera dimensioner och de vanligaste är sociala, 

ekonomiska och ekologiska. Men man kan även se det ifrån etniska, politiska och andra 

perspektiv. (WWF, 2008)  

SSI står för Socio-Scientific Issues och kan översättas till sociovetenskapliga dilemman. 

(Eriksson & Rundgren, 2012) Det är ytterligare en fortsättning på STS. SSI handlar precis som 

STS och STSE om aktuella samhällsfrågor som kräver naturvetenskaplig kunskap. Skillnaden 

är att SSI fokuserar mer på frågor som behandlar etik och moral. Det som kännetecknar SSI-

frågor inom naturvetenskapen är att de är väldigt öppna och kan diskuteras utifrån många 

olika perspektiv och att dem inte har en entydig lösning. (Sadler & Zeider, 2005)  

12.4 Analysmodellen SEE-SEP 

SEE-SEP modellen är ett verktyg för att analysera elevernas argumentation i SSI-frågor. 

Modellen går ut på att koppla elevernas argumentation till olika kunskapsresurser. De 

kunskapsresurser som identifierats i denna modell, som vid tidigare studier lyfts fram som 

huvudfaktorer i individers argumentation är: värderingar (value), kunskap (knowledge) och 

personliga erfarenheter (personal experience). (Eriksson & Rundgren, 2012) Vidare ska dessa 

tre kunskapsresurser kopplas samman till sex olika ämnesområden. Dessa är: 

samhälle/kultur (sociology/culture) (So), miljö (enviroment) (En), ekonomi (economy) (Ec), 

naturvetenskap/teknik (science) (Sc), etik/moral (ethics/morality) (Et) och lagar/förordningar 

(policity) (Po). (Chang Rundgren & Rundgren, 2010) Figur 20 visar hur de tre olika 

kunskapsresurserna knyts samman med det sex olika ämnesområdena.  

 

Figur 20: På bilden ser vi hur de tre olika kunskapsresurserna knyts samman med det sex olika 
ämnesområdena. Källa: (Chang Rundgren & Rundgren, 2010)  
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Med begreppet value utgår eleverna från sina egna värderingar och känslor. Ofta är den 

sociokulturella bakgrunden sammankopplad till individens värderingar och attityder. Religion 

och kultur är två aspekter som ofta spelar in i människans värderingar. (Chang Rundgren & 

Rundgren, 2010) Tidigare studier har visat att oftast när SSI-frågorna är lite otydliga och 

motsägelsefulla använder eleverna sig av sina egna värderingar. (Eriksson & Rundgren, 2012) 

Personal experience handlar om att eleverna grundar sina argument på personliga 

erfarenheter. Erfarenheterna har oftast hämtats från andra sammanhang än utbildningen. 

Exempel på dessa sammanhang kan vara genom familj, samhällsliv, yrkesliv eller media. Man 

har sett att argumentation ofta grundar sig på personliga erfarenheter i de fall då eleverna 

har för lite fakta om ämnet. (Eriksson & Rundgren, 2012) Även då SSI är kopplat till 

människors vardag används personliga erfarenheter. (Chang Rundgren & Rundgren, 2010) 

Knowledge som står för fakta är den faktor som lärare oftast hoppas att eleverna grundar 

sina argument på. Kunskapsaspekten identifieras som begrepp, teorier, lagar och bevis. 

(Chang Rundgren & Rundgren, 2010)  

I tabell 2 ser vi de 18 olika koderna som argumenten kan kopplas till. Chang Rundgren och 

Rundgren påpekar att det nödvändigtvis inte behöver vara så att alla 18 koder identifieras 

vid en SSI frågeställning. Detta beror på att frågeställningen kan vara utformad för att gynna 

visa ämnesområden mer än andra. (Chang Rundgren & Rundgren, 2010)  

Aspects 

Subject areas 

Knowledge 

(K) 

Value 

(V) 

Personal 

experiences (P) 

Sociology/culture (So) SoK SoV SoP 

Environment (En) EnK EnV EnP 

Economy (Ec) EcK EcV EcP 

Science (Sc) ScK ScV ScP 

Ethics/morality (Et) EtK EtV EtP 

Policy (Po) PoK PoV PoP 
Tabell 2: Tabellen visar de 18 olika koderna argumenten kan kopplas till. Källa: (Chang Rundgren & Rundgren, 

2010) 

12.4.1 Tidigare studier med SEE-SEP modellen 

Eriksson & Rundgren använde sig av SEE-SEP modellen för att studera gymnasieelevers 

argumentationer kring förekomsten av vargar i Sverige. För att undersöka elevernas 

argumentationer genomfördes intervjuer. Detta resulterade i 298 argument och 

uppdelningen KPV-mässigt blev följande: 60 % av argumenten bestod av värderingar (V), 30 

% av kunskap (K) och 10 % av personliga erfarenheter (P). (Eriksson & Rundgren, 2012) 

Även Christensson, Chang Rundgren och Höglund (2012) använde sig av samma modell för 

att undersöka 80 elevers argumentation i fyra olika SSI frågor. Eleverna fick välja fyra olika 

ämnen att argumentera för, dessa var: den globala uppvärmningen, kärnkraft, konsumtion 

och genetiskt modifierade organismer. KVP resultatet i denna studie blev 67 % värderingar 
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(V), 27 % kunskap (K) och 6 % personliga erfarenheter (P). (Christenson, Chang Rundgren & 

Höglund, 2012)  

Eriksson och Rundgren diskuterar styrkan med SEE-SEP modellen och menar att den ligger i 

tydligheten i åskådliggörandet av de tre aspekterna: kunskap, värdering och personliga 

erfarenheter. Dem menar att tidigare studier inom just detta område saknar en liknande 

analys. Samtidigt poängterar dem också svårigheterna som kan uppstå när man använder 

SEE-SEP modellen.  Argument kan ibland ha en tendens att innehålla både kunskap, 

värderingar och personliga erfarenheter och det kan därför bli svårt att definiera vilken 

aspekt den ska knytas samman med. (Eriksson & Rundgren, 2012)  

13. Miljonprogrammet kopplat till hållbar renovering 
I detta avsnitt presteras min lektion gällande hållbar renovering i miljonprogramsområden.  

13.1 Syftet med lektionen 

Att kombinera lärandet om hållbar utveckling med ett samhällsaktuellt ämne var målet med 

lektionen. Lektionen genomfördes i en gymnasieklass som går första året på Teknik 

programmet. Lektionen inleddes med en genomgång gällande miljonprogrammet och 

hållbar utveckling. (Se bilaga 3) Målet var att introducera miljonprogrammet och göra 

eleverna uppmärksamma på vilka problem som ofta finns i områdena samt informera om 

vilka upprusningsutmaningar många av områdena står inför.   

Eleverna blev sedan indelade i sju olika grupper, med 4-5 personer i varje grupp. Uppgiften 

gick ut på att ”bygga” ett bostadsområde och fundera på renoveringsförslag som skulle lösa 

problemen i områdena (Se bilaga 5 för bilder på elevernas bostadsområden). Eleverna fick 

utgå ifrån några vanliga ”problem” som miljonprogramsområden lider av. (Se figur 21) 

 

Figur 21: Bilden eleverna fick utgå ifrån när de skulle identifiera sina 
renoveringsförslag. 
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13.2 Etiska aspekter 

Vi all forskning där människor är involverade finns det en del etiska aspekter man behöver ta 

hänsyn till. Individskyddskravet handlar om att bevara deltagarnas identitet och mer 

specifikt utgår det från fyra allmänna huvudkrav; informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialkravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att forskaren har ett 

ansvar att informera undersökningsdeltagarna om forskningens syfte. Kravet handlar också 

om att upplysa deltagarna om att undersökningen är frivillig och att de har rätt att avbryta 

sin medverkan. Detta leder in på samtyckekravet, som går ut på att deltagarna själva har rätt 

att bestämma om de vill medverka i undersökningen. Konfidentialkravet handlar dels om att 

deltagarna inte ska sprida vidare information men också att dem själva ska vara och förbli 

anonyma. Det ska inte finnas möjlighet för utomstående att identifiera någon individ i 

undersökningen. Nyttjandekravet går ut på att uppgifterna som samlats in under 

undersökningen inte får användas eller utlånas till andra icke-vetenskapliga sammanhang. 

(VR, 1990) 

13.3 Reliabilitet & Validitet 

Inom forskning utgör validitet och reliabilitet viktiga kriterier för att undersöka studiens 

värde. Ejvegård menar att man måste se till vissa olika aspekter i den teknik man använder. 

Mått, parametrar, mätinstrument, test och undersökningsmetoder är de aspekter han tar 

upp. Man måste se om dessa är valida och reliabla. (Ejvegård, 2009) 

Hög reliabilitet betyder oftast att forskare, helt oberoende av varandra ska komma fram till 

samma resultat när de studerar ett material. Det innebär också att samma forskare ska 

uppnå samma resultat, oavsett tidpunkt.  

Validitet (eller giltighet) är aningen mer komplicerat än reliabilitet och handlar om att 

forskaren verkligen mäter det som man har tänkt mäta. Ingen entydig definition finns på 

detta men det brukar beskrivas som ”utformningen av en forskningsinsats i syfte att kunna 

ge trovärdiga slutsatser och att de resultat och belägg som en undersökning leder fram till 

ska utgöra starkt stöd för de tolkningar som görs” (Bell, 2009, s. 118)  

Följande regel är bra att utgå ifrån: ”Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet men hög 

validitet förutsätter hög reliabilitet.” (Bell, 2009)  

13.4 Datainsamling 

När man vill göra en undersökning gällande åsikter, uppfattningar, kunskaper o.s.v. hos en 

grupp individer så använder man sig vanligtvis av intervjuer eller enkäter. Intervjuer är den 

muntliga varianten medan enkäter är den skriftliga. Man kan välja att utforma frågorna i 

både intervjuerna och enkäterna som bundna eller öppna. Med bundna frågor menar man 

att den tillfrågade får ett antal svarsalternativ att välja mellan. I de öppna frågorna får den 

tillfrågade svara helt fritt. (Ejvegård, 2012)  

Jag använde mig huvudsakligen av enkäter för min datainsamling. Dessa var utformade med 

öppna frågor. (Se bilaga 4 för ett exempel på elevernas svarsenkäter) Eleverna skulle först 
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fylla i vilket renoveringsförlag de valt att utföra. Sedan skulle de argumentera för vilka 

effekter detta skulle ge rent ekonomisk, ekologiskt och socialt.  

Nedan följer ett exempel på hur eleverna svarade: 

Förslag: Energieffektivisera bostäderna 

Ekologisk: ”Eftersom bostäderna blir mer energieffektiva spar man in energi.” 

Ekonomisk: ”Man kommer spara in pengar eftersom man inte förbrukar lika mycket energi” 

Social: ”Man kan lägga pengarna på roliga aktiviteter istället.” 

Fördelar med att använda sig av enkäter gentemot intervjuer är att det är enklare och inte 

lika tidskrävande att analysera. Nackdelen är att svaren ofta kan vara svårare att analysera 

då dem inte är lika utförliga som de skulle blivit på en intervju. Många har lättare att 

uttrycka sig muntligt än skriftligt. Vid en intervju har man också chansen att ställa följdfrågor 

där personen ifråga kan förklara sig ytterligare så att missförstånd uteblir. (Ejvegård, 2012)  

För att komplettera datainsamlingen genomfördes spontana gruppvisa intervjuer. Jag 

granskade elevernas svarsenkäter och var det något som var otydligt ställde jag frågor som 

skulle tydliggöra elevernas argument. I boken "forskningsmetodik" talar Bell om att 

gruppintervjuer kan vara värdefulla då man är ute efter att få svar på hur människor tänker 

om en viss fråga och varför de har uppfattat det som de gjort. Man ska dock tänka på att 

vissa starka personligheter i gruppen kan påverka gruppens dynamik och detta kan leda till 

att alla inte kommer till tals. (Bell, 2009)  

Ett exempel på när gruppintervjun användes. Eleverna hade fyllt i sin svarsenkät enligt 

följande: 

Förslag: Bygga husen runda 

Ekonomi: Mindre brott begås eftersom allt är bevakat.  

Här kände jag att det var svårt att förstå elevernas tankegång. Både gällande hur husen 

skulle byggas runda och hur detta skulle kunna leda till att brotten minskade. Med 

kompletterande frågor till eleverna kunde jag få en tydligare bild av vad dem ville komma 

fram till. Minnesanteckningar fördes och en tydligare förklaring kunde sedan sammanställas 

till följande:   

”Genom att bygga husen i en rund ring kan man utnyttja området i mitten till gemensamma 

mötesplatser för de boende. Eftersom området kommer att vara bevakat av de boende 

kommer det blir en trygg plats att vara på. Brotten kommer minska och därmed kommer 

samhället spara in pengar.”  
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13.4.1 Databearbetning 

Den insamlade rådata skall sedan registreras, analyseras och tolkas. Insamlad data har ingen 

betydelse för forskare om de inte kan kategoriseras på något sätt. Oftast vill 

forskningsresultat visa på likheter, skillnader och mönster. (Bell, 2009) Enkäterna och mina 

egna intervjuanteckningar sammanställdes och tillsammans kunde 104 argument utläsas. 

Argumenten analyserades sedan med SEE-SEP modellen. Tabellen 1 visar de 18 olika 

koderna med tillhörande beskrivningar för att underlätta tolkningen av argumenten. 

Tabellen visar också argumenten som framkom under min datainsamling samt vilken kod 

dessa kopplats till.  

Tabell 3: Tabellen beskriver SEE-SEP-modellens olika koder (Eriksson & Rundgren, 2012). Indikatorerna visar 

argumenten som är hämtade från min datainsamling.  

Kod Beskrivning Indikator 

SoK Deltagaren tillämpar 
begrepp och teorier från 
samhällsvetenskap och 
kultur som stöd för sina 
argument 

 
Denna kod kunde inte 
identifieras 

SoV Deltagaren uttrycker 
värderingar, affektioner och 
attityder med koppling till 
samhällsvetenskap och 
kultur som stöd för sina 
argument 

”Göra samhället attraktivt. 
Folk kommer vilja besöka 
och kanske bosätta sig där 
och alla får en bättre bild av 
samhället.”  
  

SoP Deltagaren använder och 
uttalar sina egna personliga 
erfarenheter från samhälls- 
och kulturliv som stöd för 
sina argument 

”Jag blir ju själv påverkad av 
media. Visar media en bra 
bild av området ändras 
människornas syn på 
området” 

EnK Deltagaren tillämpar 
begrepp och teorier från 
miljövetenskap och ekologi 
som stöd för sina argument 

”Byta fönster till 
lågenergifönster leder till 
mindre slöseri av energi” 
 

EnV Deltagaren uttrycker 
värderingar, affektioner och 
attityder med utgångspunkt i 
miljövetenskap och ekologi 
som stöd för sina argument 

”När man bygger nya bänkar 
och lekparker kan man 
återanvända materiell som 
redan finns” 

EnP Deltagaren använder och 
uttalar sina egna personliga 
erfarenheter från 
miljövetenskap och ekologi 
som stöd för sina argument.  

”Vi har solcellslampor 
hemma, dem spar massa 
energi, det ska vi ha här 
också” 

EcK Deltagaren tillämpar 
kännedom om ekonomi och 

”Byta till treglasfönster, dyrt 
att installera men investering 
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finanser som stöd för sina 
argument 

i längden” 

EcV Deltagaren uttrycker 
värderingar, affektioner och 
attityder kopplade till 
ekonomiska ämnen som stöd 
för sina argument  

”Det blir dyrt att sätta upp 
lampor. ” 

EcP Deltagaren använder och 
uttalar egna personliga 
erfarenheter av pengar och 
ekonomiska system som 
stöd för sina argument. 

 
Denna kod kunde inte 
identifieras 

ScK Deltagaren tillämpar 
begrepp och teorier från 
naturvetenskap och teknik 
som stöd för sina argument 

”Använd treglasfönster för 
att bostäderna inte ska läcka 
värme” 

ScV Deltagaren uttrycker 
värderingar, affektioner och 
attityder med utgångspunkt i 
naturvetenskap och teknik 
som stöd för sina argument.  

”Använd tekniska åtgärder 
på bostäderna så att man 
spar energi”  

ScP Deltagaren använder och 
uttalar sina egna personliga 
erfarenheter från 
naturvetenskap och teknik 
som stöd för sina argument 

”Där jag bor har dem byggt 
husen i en rund ring. Det 
leder till att områdena blir 
tryggare.”  

EtK Deltagaren tillämpar 
begrepp och teorier från 
etik- och moralvetenskap 
som stöd för sina argument 

”Segregation handlar om 
fattiga och rika. Området 
måste göras mer attraktivt 
så att alla vill flytta dit.”  

EtV Deltagaren uttrycker 
värderingar, affektioner och 
attityder kopplade till etik 
och moral som stöd för 
argument 

”Allas lika värde är viktigt. 
Segregationen måste minska 
i områdena.” 

EtP Deltagaren använder och 
uttalar sina personliga 
erfarenheter från etik- och 
moralfrågor som stöd för 
sina argument 

 
Denna kod kunde inte 
identifieras 

PoK Deltagaren tillämpar 
kunskap om lagar och 
bestämmelser som stöd för 
sina argument 

”Bostadsområdet måste ha 
flera regler. Följer 
människorna dessa blir det 
tryggare att bo där”  

PoV Deltagaren uttrycker 
värderingar, affektioner och 
attityder kopplade till lagar 

 
Denna kod kunde inte 
identifieras 
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och bestämmelser som stöd 
för sina argument 

PoP Deltagaren använder och 
uttalar sina egna personliga 
erfarenheter angående lagar 
och bestämmelser som stöd 
för sina argument 

 
Denna kod kunde inte 
identifieras 

14. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten från lektionen med hjälp av argumentationsanalysen 

utifrån SEE-SEP modellen.  

14.1 SEE-SEP resultat 

Vid analysen kunde 104 argument gällande hållbar upprustning urskiljas. Dessa argument 

kopplades sedan till någon av de tre kunskapskällorna: kunskap (K), värderingar (V) och 

personliga erfarenheter (P). Vidare har de kopplats till något av de sex ämnesområdena 

samhälle/kultur (So), miljö (En), ekonomi (Ec), Naturvetenskap/teknik (Sc), etik/moral (Et) 

och lagar/förordningar (Po).  

Totalt identifierades 13 koder av de 18 möjliga. De koder som inte identifierades var (PoV), 

(PoP), (EtP), (SoK), (EcP). 53 % av argumenten kopplades till värderingar, 41 % till kunskap 

och 6 % till personliga erfarenheter. 35 % av argumenten var kopplade till samhälle/kultur, 

25 % till miljö, 20 % till ekonomi, 17 % till naturvetenskap/teknik, 2 % till etik/moral och 2 % 

till lagar/förordningar. Den kod som användes mest var (SoV) som stod för hela 34 % av 

argumenten. Figur 22, 23 och 24 visar uppdelningen av de olika koderna.  

 

Figur 22: Diagrammet visar argumentens uppdelning mellan ämnesområdena. 

 

Samhälle/kultur

Miljö/ekologi

Ekonomi

Naturvetenskap/teknik

Etik/moral

Lagar/förordningar
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Figur 23: Diagrammet visar uppdelningen kopplat till de tre olika aspekterna: värdering, kunskap och personliga 
erfarenheter. 

 

 

Figur 24: Diagrammet visar uppdelningen kopplat till de 18 möjliga koderna. 
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15. Diskussion och analys   
I detta avsnitt diskuteras analysmodellen SEE-SEP, mitt resultat, samt vikten av undervisning 

gällande hållbar utveckling.  

15.1 SEE-SEP resultatet 

Endast 13 av 18 möjliga koder kunde identifieras. Som Chang Rundgren & Rundgren (2010) 

påpekade, behöver nödvändigtvis inte alla koder framkomma. Min argumentation gick ut på 

att finna renoveringsförslag och sedan koppla dessa till social-, ekonomisk- och ekologisk 

hållbarhet. Därför känns det ganska väntat att de tre största ämnesområdena var 

samhälle/kultur, ekonomi och miljö. Den fjärde största gruppen blev naturvetenskap/teknik, 

anledningen var att många renoveringsförslag var direkt kopplade till någon teknisk åtgärd.  

KVP-uppdelningen visade att 53 % av argumenten utgick ifrån värderingar, 41 % från 

kunskap och endast 6 % utgick från personliga erfarenheter. Jämför man dessa resultat med 

tidigare studier där SEE-SEP modellen används liknar resultaten dessa. Både i Eriksson & 

Rundgrens (2012) studie om vargar och Christensson, Chang Rundgren och Höglund (2012) 

studie gällande de fyra SSI-ämnena kunde vi se att värderingar (V) var kopplade till de flesta 

argumenten. Personliga erfarenheter (P) var även där den grupp som stod för minst 

argument.  

Det ämnesområde som användes minst var lagar/förordningar. Koderna PoV och PoP kunde 

inte identifieras, och endast 2 % av argumenten kopplades till PoK. Detta ligger i linje med de 

två tidigare genomförande studierna, även där har argument kopplade till lagar/förordningar 

varit den ämneskälla som förekommit minst. Om detta beror på att eleverna ofta saknar 

kunskap om lagar/förordningar eller om det handlar om att det andra ämnesområdena 

känns lättare att koppla till är svårt att säga. Men det är absolut en intressant upptäckt som 

man borde undersöka vidare.  

Den största skillnaden med min studie gentemot de två andra studierna var att det var 

många argument som kopplades till det ekonomiska ämnesområdet. Som jag tidigare nämnt 

tror jag att det berodde på uppgiftens utformning. I varje upprustningsförslag var det 

meningen att eleverna skulle tänka på den ekonomiska följden, vilket resulterade i att 

många argument kopplades till det ämnesområde.  

Att flest argument utgår ifrån värderingar har nog en effekt på utformningen av 

frågeställningen. Eftersom eleverna skulle ta fram förslag och sedan fundera på vilka effekter 

detta skulle ge krävs det i många fall att man använder sina egna värderingar. Chang 

Rundgren & Rundgren (2010) talar om att argumenten ofta kan kopplas till värderingar då 

frågeställningarna är otydliga och motsägelsefulla. I detta fall bedömer jag inte 

frågeställningen som otydlig i den meningen att det är tydligt vad som ska besvaras. 

Däremot är frågan väldigt öppen och har inte några entydiga svar och kan därför uppfattas 

som otydlig. Därför behöver eleverna använda sina egna värderingar och attityder.  
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Jag tycker att resultatet i denna studie är mycket intressant. Att eleverna grundar sina 

argument till mestadels på värderingar, sedan kunskap och minst personliga erfarenheter är 

någoting man borde ta vara på. Hur kan man dra lärdom av det som framkommit i denna 

och tidigare undersökningar när man ska utforma undervisningen? Man kan börja med att 

fråga sig varför eleverna grundar sina argument mins på personliga erfarenheter. Är det för 

att eleverna värderar denna kunskapsresurs lägst? Att man inte anser att personliga 

erfarenheter är något man kan använda sig av för att besvara uppgifter i skolan. Personliga 

erfarenheter är något man ”samlar” på sig genom åren och är enligt mig väldigt värdefull 

kunskap. Det skulle vara intressant att utforma en lektion som går ut på att eleverna enbart 

får använda sina personliga erfarenheter för att besvara vissa frågor, och se hur resultatet 

blir. Förhoppningsvis skulle eleverna då se den kunskap som egentligen ”gömmer” sig i dem 

personliga erfarenheterna.  

15.1.1 Svårigheter med SEE-SEP modellen 

I vissa fall har jag upptäckt att det funnits svårigheter att koppla argumenten till koderna i 

SEE-SEP modellen, något som även Eriksson & Rundgren (2012) påpekade i sin studie. Några 

gånger har argumenten haft en viss tendens till att innehålla flera ämnesområden. Nedan 

följer ett exempel på ett svårdefinierat argument samt en förklaring på hur jag har bedömt 

detta.  

”Bättre isolering gör att man lägger mindre pengar på energi och kan spara pengarna och 

lägga det på det sociala livet istället” 

I detta argument kan man utläsa en teknisk ämneskunskap som syftar på kunskap om 

isolering. Man kan också utläsa en ekologisk ämneskunskap som menar att god isolering 

leder till att man spar energi. Slutligen finns även en ekonomisk kunskap om att isoleringen i 

slutändan kommer resultera i att man spar pengar. Man kan också diskutera om detta är en 

värdering eller kunskap, krävs det kunskap för att formulera detta argument eller består det 

mest utav värderingar?  

Jag har bedömt detta argument med koden EcK. Motiveringen är att jag bedömer att 

personens huvudsyfte med detta argument var att komma fram till att man i slutänden 

kommer att spara pengar, därför kopplas den till ämnesgruppen ekonomi. Jag bedömer 

också att det krävs en viss kunskap om att bättre isolering leder till mindre energi som i sin 

tur leder till att vi spar pengar, därför kopplas detta till kunskap.  

15.2 Studiens validitet och reliabilitet 

Det är viktigt att utvärdera studiens validitet och reliabilitet. Jag upplevde ibland en del 

svårigheter med att utläsa elevernas argument på de skriftliga enkäterna. Därför 

genomfördes kompletterande gruppintervjuer. När jag sedan skulle sammanställa dessa 

argument krävs en viss egen tolkning. Ibland kändes det väldigt enkelt att förstår vad 

eleverna menade med sina upprusningsförslag, men ibland vara det svårare. I dessa fall har 

jag fått tolka argumenten utifrån min egen förmåga. Hade intervjuerna exempelvis spelats in 



62 
 

kunde man lyssnat flera gånger på elevernas argument och noggrant analysera både ordval 

och tonläge. Där av skulle missuppfattningar minimerats.  

Undersöker man studiens reliabilitet kan man ställa sig frågan om andra forskare skulle 

uppnått samma resultat som en själv. Det finns inga garantier på det. Som jag tidigare nämnt 

tyckte jag att det i vissa fall fanns en del svårigheter att koppla argumenten till KVP-

aspekterna och ämnesområdena. För att öka reliabiliteten skulle kodbeskrivningarna i 

modellen behöva tydliggöras ytterligare för att minimera osäkerheten till vilken kod 

argumenten ska kopplas till. En tydligare beskrivning skulle också öka möjligheten att olika 

forskare tolkar koderna lika. 

15.3 Vikten av hållbar utveckling i skolan 

Människors medvetande om att vårt ohållbara beteende komplicerar den hållbara 

utvecklingen har blivit större den senaste tiden. Många vill vara med och bidra till en hållbar 

utveckling. Utbildning är en viktig del i hur vi skapar våra värderingar och hur vi agerar 

utifrån dessa. Jag tycker att STSE och SSI är viktiga byggstenar i utbildningen mot ett hållbart 

samhälle. Att förstå innebörden i vad hållbar utveckling egentligen står för kan vara svårt. 

Min lektion gav eleverna möjlighet att reflektera över hur den ekonomiska, ekologiska och 

sociala aspekten samspelar med varandra och hur man tillsammans måste kombinera dessa 

för att uppnå hållbar utveckling. Styrkan i lektionen tyckte jag låg i just att den var kopplad 

till ett samhällsaktuellt ämne. Eleverna kunde därför se tydliga, konkreta exempel på hur 

man kommer att behöva använda sig av hållbar utveckling under upprusningsarbetet av 

miljonprogrammen.  
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17.2 Bilaga 2 

 

 

Miljonprogrammet 

Upprustningsförslag med fokus på hållbar utveckling

Lärarhandledning 
Denna lärarhandledning ger vägledning i 

hur du som lärare kan jobba med hållbar 

utveckling i ett SNI-fall.  

Miljonprogrammet 
Miljonprogrammet har länge varit ett hett 

samtalsämne i media. Många menar att 

man borde riva och bygga nytt medan 

andra förespråkar idéer om att renovera 

de redan befintliga bostäderna.  

Kort introduktion till miljonprogrammet 

År 1965 beslutade regeringen att bygga 

100 000 nya bostäder per år i tio år 

framöver. Detta skulle resultera i en miljon 

nya bostäder i landet och 

bostadsbyggandet fick det gemensamma 

namnet miljonprogrammet. Det egentliga 

målet med detta var att höja 

bostadsstandarden och hjälpa den 

bostadsbristen som rådde i landet under 

50-talet och i början på 60-talet. 

Miljonprogrammet löste många 

bostadspolitiska frågor men kritiken mot 

bebyggelsen drog också igång väldigt 

snabbt efter projektets start. 

Bostadsområdena skulle byggas med en 

tajt tidsplan och en tuff budget och många 

menar att detta ledde till trista och 

monotona miljöer. Planeringen av 

grönytorna var ofta mer inriktade på 

kvantitet än kvalitet vilket ledde till tråkiga 

utomhusmiljöer som inte lockade 

människor att vistas utomhus.  

 

Idag är många av miljonprogrammets 

bostäder i stort behov av renovering för 

att leva upp till dagens standard. Även 
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områdena där bostäderna är belägna har 

dåligt rykte och behöver upprustas.   

SNI-fall 
Detta material innehåller ett SNI-fall som 

handlar om upprustningen av 

miljonprogrammet. SNI står för 

samhällsfrågor med naturvetenskapligt 

innehåll. Då man arbetar med SNI-fall vill 

man uppnå ett dialogiskt klassrum där 

eleverna får komma till tals. Lärarens 

arbete går ut på att strukturera arbetet så 

att det gynnar gruppdiskussioner där 

eleverna tvingas vrida och vända på frågor 

för att se dessa från olika perspektiv.  

Vilken kurs är materialet 

anpassat till? 
Detta utbildningsmaterial vänder sig till 

kurserna hållbart samhälle och 

naturkunskap.  

Materialet fungerar att använde i båda 

kurserna.  

I kursen hållbart samhälle kommer 

materialet behandla nedanstående två 

centrala innehåll:  

 Grundläggande begrepp inom 

området hållbar utveckling 

 Samband mellan livsstilsfrågor och 

utformningen av ett hållbart 

samhälle 

I kursen naturvetenskap kopplas 

materialet till följande centrala innehåll:  

 Förmåga att använda kunskaper 
om naturvetenskap för att 
diskutera, göra ställningstaganden 

och formulera olika 
handlingsalternativ. 

 Kunskaper om naturvetenskapens 
roll i aktuella samhällsfrågor och i 
förhållande till hållbar utveckling 

Målet med SNI-fallet 
Målet med SNI-fallet är att göra eleverna 

bekanta med miljonprogrammet och 

utmaningarna som de står inför.  

Eleverna ska också få bekanta sig med 

begreppet hållbar utveckling och de tre 

olika dimensioner och skapa förståelse om 

hur man kan jobba med detta i 

samhällsaktuella frågor.  

Introduktion till eleverna 
Elevernas förkunskaper gällande 

miljonprogrammet kommer antagligen att 

vara väldigt varierande. Några elever 

kanske aldrig hört talas om det medan 

andra kan vara väl bekanta med det.  

Läraren håller en kort diskussion i klassen 

som utgår från frågorna: 

 Är det någon som hört talas om 

miljonprogrammet?  

 Är det någon som bor i ett 

miljonprogramsområde?  

Sedan får eleverna titta på en film skapad 

av NCC som handlar om 

miljonprogrammet och hållbar renovering. 

Filmen går att hitta på, på följande länk: 

http://www.ncc.se/press/filmer-fran-ncc/ 

Uppgift 
Eleverna har nu fått en kort introduktion 

gällande miljonprogrammet och hållbar 

utveckling. Elevernas uppgift är nu att i 
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grupper identifiera upprustningsförslag 

utifrån hållbar utveckling.  

Läraren delar in eleverna i grupper med 

fyra till fem personer i varje grupp och 

delar ut bilaga 1.  

Grupperna ska sedan bygga upp ett 

bostadsområde.  

1. Ta fram tio olika 

åtgärder/renoverings förslag man 

skulle kunna göra i utomhusmiljön 

eller på bostäderna.  

2. Bygg upp ert bostadsområde.  

3. Koppla dessa sedan till hållbar 

utveckling utifrån ett socialt, 

ekonomiskt och ett ekologiskt 

perspektiv.  

4. Bestäm sedan om åtgärderna är 

gynnsamma på kort- eller långsikt, 

utifrån varje dimension av hållbar 

utveckling.  

För att få in eleverna på rätt spår kan två 

olika förslag presenteras på tavlan av 

läraren innan eleverna får börja med 

uppgiften själva.  

Exempel på förslag: se bilden nedan.  

 

 

Bild 1: Bilden visar två olika 

upprustningsförslag, energieffektivisering 

och en fotbollsplan.  

Låt sedan eleverna själva i grupperna få 

diskutera vilka positiva effekter dessa 

åtgärder skulle kunna ge.  

Redovisning  
Eleverna får sedan gruppvis redovisa deras 

förslag på upprustningsidéer och förklara 

hur de sociala, ekologiska och ekonomiska 

aspekterna kommer in på respektive idé.  

De får också motivera om idéerna är 

gynnsamma långsiktigt eller kortsiktigt.  

Läraren ska under hela redovisningen hålla 

en diskussion med klassen. Punkter som 

kan vara bra att utgå ifrån:  

 Har eleverna tänkt likadant på 

olika förslag? 

 Finns det många förslag som 

återkommer från olika grupper? 

 Återkommer förslagen med olika 

motiveringar kring social, ekologisk 

och ekonomisk hållbarhet? 

 Hur har eleverna tänkt långsiktigt 

och kortsiktigt
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Upprusningsförslag till miljonprogrammet 
 

Ni har nu fått en kort introduktion till miljonprogrammet. Er uppgift är att i grupp bygga upp 

ett bostadsområde och hitta minst tio upprusningsåtgärder som man skulle kunna göra i 

området med utgångspunkt för att lösa de problem som ofta finns. 

 

1. Ta tillsammans fram tio olika åtgärder/renoverings- förslag man skulle kunna göra i 

utomhusmiljön eller på bostäderna.  

2. Bygg upp ert bostadsområde.  

3. Koppla dessa sedan till hållbar utveckling utifrån ett socialt, ekonomiskt och ett 

ekologiskt perspektiv.  

4. Bestäm sedan om åtgärderna är gynnsamma på kort- eller lång sikt, utifrån varje 

dimension av hållbar utveckling.  

 

Låt fantasin flöda!
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17.3 Bilaga 3 
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17.4 Bilaga 4 
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17.5 Bilaga 5 
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