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identifierade problemen.
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Rapporten består av sju kapitel, resultatet presenteras i kapitel 
fyra till sex. Först i rapporten kommer ett introduktionskapitel. 
Kapitel två består av miljonprogrammets historia. I kapitel 
tre redovisas en av sex utförda fallstudier. Alla sex fallstudier 
återfinns i Bilaga - Fallstudier. Miljonprogramsområdena som 
behandlas i fallstudierna har genomgått olika slag av fysiska 
förändringar. Fyra områden i Göteborg och två i Norrköping har 
besökts. 

Kapitel fyra innehåller analys och slutsatser baserade på 
fallstudierna som genomförts. I kapitel fem redovisas åtgärder 
baserade på fallstudierna och litteraturstudier. Denna 
sammanställning innehåller råd och riktlinjer för förnyelse i 
den fysiska miljön. I rapportens sjätte kapitel har åtgärderna 
applicerats i praktiken. Två olika tillämpningsförslag har 
utformats för att påvisa hur de framtagna åtgärderna kan 
tillämpas i praktiken. Tillämpningsområdena är Kungsmarken i 
Karlskrona och Norrliden i Kalmar. De två tillämpningsområdena 
är av olika karaktär för att visa att åtgärderna går att applicera på 
olika sorters områden. 

Det sista kapitlet består av en slutdiskussion som summerar, 
utvärderar och blickar framåt.
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Sammanfattning

Miljonprogrammet genomfördes mellan år 1965 och 1975 
med syfte att bygga bort den rådande bostadsbristen. Under 
en tioårsperiod skulle en miljon nya bostäder byggas. Målet 
uppfylldes och cirka 25 % av Sveriges bostäder återfinns 
idag i miljonprogramsområden. Kritiken mot de storskaliga 
miljonprogramsområdena har varit stark. En förnyelse 
och utveckling av miljonprogramsområdena är därför en 
angelägenhet i många av Sveriges städer idag. 

Den primära uppgiften har varit att presentera åtgärder 
med syfte att förbättra storskaliga miljonprogramsområden. 
Uppsatsen behandlar enbart den fysiska miljön i 
miljonprogrammets storskaliga bostadsområden. Med fysisk 
miljö avses miljonprogramsområdenas när- och utemiljöer samt 
husens fasader, balkonger och entréer.

Fallstudier och analyser har genomförts för att identifiera 
problem i dagens miljonprogramsområden. Analyserna har lett 
fram till en rad slutsatser. Slutsatserna består av fem kategorier 
av problem.

• Likformigt & storskaligt: De flesta områdena har en dålig 
variation vad gäller byggnadsmönster och arkitekturstil. 
Skalan är också ofta storskalig och överdriven.

• Låg aktivitet: Områdena upplevs påfallande ofta som 
övergivna och utan aktivitet. En blandning av funktioner 
och olika typer av aktiviteter saknas ofta.

• Stora ytor & dåliga kopplingar: I många områden finns 
stora övergivna ytor som medverkar till ett splittrat 
intryck. Det saknas ofta stråk som binder ihop området. 
Många områden upplevs som uppdelade. 

• Odefinierade ytor: Många av de generösa ytorna som 

återfinns i miljonprogramsområdena saknar en tydlig 
funktion. Det finns även tydliga problem med otydlighet i 
förhållandet mellan privata och offentliga ytor.

• Oattraktivt och slitet: En del områden har ett eftersatt 
underhåll och många miljöer upplevs som nedgångna.

De identifierade problemen har lett fram till föreslagna åtgärder. 
Åtgärderna är tänkta att kunna appliceras på ett antal storskaliga 
miljonprogramsområden. Åtgärderna har precis som problemen 
delats in i fem kategorier.

• Variation & mänsklig skala: En variation i struktur, skala 
och estetik ger en spännande miljö att vistas i.  

• Liv & rörelse: Att tillföra nya funktioner och byggnader 
kan öka aktiviteten.

• Förtätning & stråk: Förtätning av gles bebyggelse och 
skapande av stråk skulle öka attraktiviteten.

• Definierade ytor: Att koppla ihop en yta med en tänkt 
funktion samt tydliggöra förhållandet mellan privat och 
offentligt förbättrar närmiljön.

• Gestaltning & underhåll: Ett bra underhåll tillsammans 
med en användning av föreslagna material kan förbättra 
upplevelsen av områdena.

I två miljonprogramsområden av olika karaktär har en applicering 
av de föreslagna åtgärderna genomförts. Detta för att tydliggöra 
hur de föreslagna åtgärderna kan tillämpas i praktiken.

Detta arbete kan förhoppningsvis bli startskottet på ett långsiktigt 
förändringsarbete med miljonprogrammets förnyelse. En 
utveckling av storskaliga miljonprogramsområden är högst 
aktuellt i dagsläget.
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Kap.1 
Introduktion
   I detta kapitel presenteras dokumentets syfte, frågeställning, avgränsning, metod och 
   upplägg. 



1.1 Inledning

En förnyelse och utveckling av miljonprogramsområden är 
angelägen i många av Sveriges städer idag. I ett stort antal 
miljonprogramsområden står lägenheter tomma, skötseln är 
eftersatt, integrationen är dålig och många resurssvaga hushåll 
återfinns här. En del av de storskaliga miljonprogramsområdena 
har fått en dålig stämpel som visat sig svår att tvätta bort. Dessa 
områden är byggda under en tid där nya material och tekniker 
användes. Material och tekniker som har visat sig vara av 
bristfällig kvalité. 

Problemen i miljonprogramsområdena är väl kända och det stora 
arbete som ligger framför oss består i att åtgärda och minimera 
de problem som finns. En annan viktig del är att ta vara på de 
kvalitéer som faktiskt finns i många områden idag. Stora försök 
att åtgärda de problem som finns i dessa områden har redan 
gjorts, resultaten har varit blandade.

Denna uppsats ska ge goda exempel på hur fysiska åtgärder av 
olika slag kan förbättra miljonprogramsområden. 

1.2 Bakgrund 

Miljonprogrammet genomfördes mellan år 1964 och 1975 
med syfte att bygga bort den rådande bostadsbristen. Under 
en tioårsperiod skulle en miljon nya bostäder byggas. Målet 
uppfylldes och kom att bestå av en tredjedel småhus, en 
tredjedel flerbostadshus i lägre bebyggelse och mindre enheter 
samt en tredjedel i stora höghusområden (Ullstad, 2008, 
s.41).  Den politiska satsningen var lyckad, bostadsbristen blev 

bortbyggd. I områdena har dock en rad problem gjort sig gällande 
och idag står omfattande renoveringar och upprustningar för 
dörren. 

Miljonprogrammets problem kan beskrivas som både 
ekonomiska, sociala och fysiska. Dessa problembilder är många 
gånger tätt sammankopplade men denna rapport fokuserar 
enbart på förbättringar i den fysiska miljön. 

1.3 Problem och möjligheter

I miljonprogramsområdena finns det idag både kvalitéer 
och brister. En stor del av Sveriges befolkning bor i dessa 
områden. Cirka 25 % av alla bostäder idag återfinns i 
miljonprogramsområden (Jeppson, 2008, s.6). Lägenheterna 
är ofta kvalitativa och välplanerade, problemen finns främst i 
stads- och gårdsmiljön (Jeppson, 2008, s.10). Miljonprogrammets 
hus har nått en ålder då en mer omfattande renovering gör 
sig gällande. Eftersom att en så stor del av miljonprogrammet 
inte har genomgått en omfattande renovering kommer många 
områden att genomgå en sådan inom de närmsta åren. Denna 
rapport kan vara en del i den processen. 

Under miljonprogrammet användes industriella metoder som gav 
en hög produktivitet. Flera av bostadsområdena kritiserades på 
grund av detta för sin likformighet. Miljonprogramsområdenas 
kopplingar till omgivande bostadsområden är ofta otillräckliga. 
Det har också visat sig svårt att orientera sig. Bostadsmiljöerna 
saknade redan när de byggdes förutsättningar för stadsliv och 
naturliga mötesplatser (Jeppson, 2008, s.11). Tidigt konstaterades 
problem med uthyrning av nyproducerade lägenheter. Hushåll 
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exakthet. Materialen som användes var slät betong, puts i vitgrå 
färgskala, plåt och glas. Materialen visade sig ha en dålig tolerans 
för smutsränder, repor och andra skavanker som naturligt följer 
med åldrande och slitage (Hall, 1999, s.141). 

Möjligheterna består i att planera om gårdarna efter dagens 
behov och förutsättningar, mer detaljer och omsorg ska ges 
utförandet och skötseln. Färg, material och form kan varieras för 
att bryta det långa monotona perspektiven. I arbetet kan bland 
annat problem såsom oanvända gräsytor, konflikter mellan privat 
och offentligt, skalan och olika materialval bearbetas.

De problem som under arbetets gång identifierats ligger till grund 
för de föreslagna åtgärderna. De problem som ska åtgärdas är 
av fysisk karaktär, vi är dock medvetna om att fysiska problem 
även påverkar ekonomisk och social hållbarhet. De föreslagna 
åtgärderna ska övervinna de problem som vi identifierat utifrån 
fallstudier, litteratur och intervjuer.

1.4 Syfte

Rapporten syftar till att undersöka, analysera och framställa 
en åtgärdslista för att förnya den fysiska miljön i storskaliga 
miljonprogramsområden. De föreslagna åtgärderna ska vara 
konkreta, genomförbara samt gå att applicera på ett stort antal 
områden. Dessa åtgärder ska grundligt redovisas och sedan 
appliceras på två olika planområden. De två planförslagen ska 
tydliggöra hur de föreslagna åtgärderna kan tillämpas i praktiken. 
Målet är att ge råd och inspirera bostadsföretag, kommuner, 
boende och andra med intresse för den fysiska miljön. 

med sociala problem och invandrare fyllde lägenheterna. En del 
områden fick en oproportionerlig koncentration av invandrare 
som inte var integrerade i samhället. Detta kom att prägla bilden 
av miljonprogramsområden i det allmänna medvetandet. 

Idag ger termen ”miljonprogram” många associationer till torftiga 
och storskaliga flerfamiljshus i betong, utslängda i terrängen 
(Hall, 1999, s.7). Miljonprogrammets eländighet har blivit 
något av en accepterad sanning hos folk i allmänhet och hos 
de människor som inte bor i dessa områden i synnerhet (Hall, 
1999, s.143). Den bilden är viktig att förändra. Denna rapport 
kan förhoppningsvis hjälpa till med att förbättra miljöerna så 
att boende kan vara stolta över sin närmiljö. Detta arbete syftar 
inte till att direkt påverka den negativa bild som ibland målas 
upp utan att istället bearbeta de faktiska, fysiska problem som 
återfinns i många bostadsområden.

Miljonprogramsområdenas fysiska miljö kan förnyas och 
anpassas till dagens boende. Frånstötande drag såsom likformig 
upprepning av byggnadsmönster kan förändras så att mer 
variation och mångfald ges till området. Miljonprogramsområden 
kännetecknas av höga hus och långa perspektiv istället för 
småskalig bebyggelse kring intima gatu- och torgrum. Ren och 
avskalad arkitektur med hårda ”döda” material och ytor istället 
för individuell utformning, detaljrikedom och ”levande” material 
(Hall, 1999, s.141). 

Kyliga gråskalor och stora parkeringar dominerar ofta områdenas 
yttermiljö. Vegetationen är ofta strikta formelement istället för 
natur eller naturlika planteringar. Den bristande skötseln av 
utemiljön bidrar till intrycket av torftighet och brist på mänsklig 
omtanke. Det arkitektoniska uttrycket bygger på fräschör och 



1.5 Avgränsning 

Arbetet behandlar enbart den fysiska miljön i miljonprogrammets 
storskaliga bostadsområden. En förnyelse kan handla om allt från 
att stärka det sociala livet, renovera fasader, energieffektivisera 
och därmed uppnå en mer hållbar boendemiljö. I ett 
bostadsområde är alla åtgärder viktiga och tätt sammankopplade. 
Detta arbete fokuserar dock uteslutande på den fysiska miljön 
och kommer inte behandla sociala satsningar. 

Den fysiska miljön kan bland annat utformas så att den 
underlättar i människors vardag och skapar mötesplatser. En bra 
fysisk åtgärd kan få en positiv konsekvens för det sociala livet. 
Utgångspunkten för arbetet är att förbättra den fysiska miljön 
och därmed öka attraktiviteten och förutsättningarna för ett bra 
gårdsliv.

Med ”fysisk miljö” avser vi miljonprogramsområdenas när- och 
utemiljöer såsom lekplatser, parkeringar, planteringar, gång- 
och cykelvägar med mera. Till den fysiska yttermiljön räknar vi 
också husens fasader, balkonger och entréer. Även vegetation 
och möblemang på bostadsområdens gårdar samt vägar inom 
bostadsområdet kommer att behandlas. Vi kommer inte att 
behandla trapphus, lägenheter, omgivande områden, tekniskt 
utförande eller hållbarhetsbegreppet.

Sammanfattningsvis behandlar rapporten konkreta fysiska 
åtgärder med syfte att utveckla och förbättra närmiljöernas 
attraktivitet och funktion. Arbetet är således ”internt” med tanke 
på att arbetet inte kommer att behandla bostadsområdenas 
kontakt med övrig bebyggelse utan istället fokusera uteslutande 

på åtgärder för att förbättra miljön inom området.

1.6 Frågeställningar

Frågeställningarna syftar till att finna åtgärder som förnyar den 
fysiska miljön i storskaliga miljonprogramsområden. Fokus ligger 
på att hitta lösningar, men detta först efter att dagens problem 
identifierats. 

• Vilka problem finns i den fysiska miljön inom storskaliga
miljonprogramsområden?

• Vilka fysiska åtgärder i närmiljön minskar de generella problem 
som finns och ökar attraktiviteten?

•Vilka komponenter och funktioner är viktiga för en fungerande 
närmiljö?

1.7 Metod

Det här arbetet består till största delen av fallstudier. Metoden 
fallstudie består i att undersöka en specifik företeelse (Merriam, 
1994, s.24). I det här fallet storskaliga miljonprogramsområden. 
Fallstudier är en empirisk metod. En av fördelarna med 
fallstudier som metod är att problemformuleringar blir tydligare 
efter arbetets gång eftersom problem identifieras på plats 
(Ejvergård, 2003, s.34). I fallstudier skapas en förståelse för 
området och området förklaras för andra. Genom att använda 
fallstudier och inte enbart litteratur skapas en bättre förståelse, 
detta är nödvändigt för att kunna se områdets helhet och 
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utvecklingsmöjligheter. I motsats till statistisk analys innebär 
fallstudier stor närhet till analysobjektet (Ejvergård, 2003, s.34). 
Fallstudier är vanligen mer idégivande än statistiska analyser. 
Detta är anledningarna till att vi valt fallstudie som metod. En 
nackdel med fallstudier är att specifika områden studeras och att 
de slutsatser som dras bara bör ses som indikationer (Ejvergård, 
2003, s.33). Slutsatserna kan inte tas som absoluta sanningar. 

Sex olika fallstudier har genomförts, sex områden har 
inventerats, dokumenterats och analyserats. De sex fallstudierna 
har utförts på samma sätt oberoende av vilket område som 
besökts. Detta för att få en mer sanningsenlig bild av storskaliga 
miljonprogramsområden i allmänhet och för att underlätta en 
jämförelse sinsemellan områdena. Fallstudierna har lett till att 
generella problem har kunnats identifieras. Den information 
som samlats in består bland annat av områdesbeskrivning, 
historia och utförda fysiska åtgärder. Vidare ingår utförlig 
fotodokumentation och inventering av områdena. Det viktigaste 
har varit att få en klar och tydlig bild av hur området ser ut och 
fungerar idag.

På plats har vi använt en visuell analysmetod, som vi kallar Lynch-
analys samt SWOT-analyser. De två metoderna används för att 
identifiera och analysera inneboende styrkor och svagheter i 
miljonprogramsområdena. Analysmetoderna har genomförts 
med syftet att, på ett enkelt och effektivt sätt, identifiera och 
definiera dagens problem. Dem problem som återfinns ligger till 
grund för de i rapporten föreslagna åtgärderna. Först identifieras 
problem sedan sätts kriterier upp för att lösa dessa problem. 
Kriterierna leder till åtgärder som appliceras i två planförslag 
för att testas i verkligheten. Metoden för planförslagen har 
följt samma mönster som fallstudierna, inventering och 

fotodokumentation samt Lynch- och SWOT-analyser har 
genomförts. För beskrivningen av miljonprogrammet, dess 
uppkomst och utveckling har olika litterära källor använts. 

Den visuella analysen bygger på Kevin Lynchs idéer om olika 
element som bygger upp staden. Fem olika element i stadsmiljön 
identifieras, dessa skapar en bild av hur orienterbarheten är i den 
undersökta stadsmiljön. De fem elementen är stråk, barriärer, 
knutpunkter, landmärken och distrikt (Jivèn, 2003, ss.137-
138). En svaghet med den visuella analysen är att den inriktar 
sig endast på orienterbarhet och lämnar t.ex. arkitektoniska 
kvaliteter utanför. Analysen visar de element som finns i staden, 
men bedömer inte deras kvalitet. I de miljonprogramsområden 
som behandlas i uppsatsen, ofta områden med långa likartade 
perspektiv, är orienterbarhet en viktig aspekt att behandla. Den 
visuella analysen är överskådlig och tydliggör viktiga element i 
den fysiska miljön. Analysen kan påvisa likheter och skillnader 
mellan de olika fallstudierna. Kevin Lynchs analysmetod redovisas 
ofta i form av kartbild med kompletterande text, i rapporten 
redovisas de visuella analyserna på samma sätt. De visuella 
analyserna kommer vidare att kallas för Lynch-analyser.

En SWOT-analys går ut på ett identifiera styrkor, svagheter, hot 
och möjligheter (Charney, 2006, s.154). Styrkor och svagheter 
används för att analysera det egna bostadsområdet, möjligheter 
och hot används för att analysera områdets tänkbara utveckling. 
Styrkorna som identifierats kan användas för att utnyttja 
möjligheterna. När svagheterna identifierats kan hot mot 
områdets utveckling uppdagas. Vi använder SWOT-analyser för 
att metoden är enkel att använda, ger struktur och är överskådlig.  
Detta är bra då vi ska jämföra de olika områdena med varandra. 
En annan fördel är att användaren inte låser sig vid specifika 

      10



variabler (Boverket, 2006, s. 44). Andra analysmetoder är mer 
djupgående och tar längre tid att genomföra, SWOT-analyser 
identifierar de aspekter vi vill undersöka. Dess nackdel är att 
användaren måste klara av att identifiera viktiga variabler i 
området och dess utveckling (Boverket, 2006, s. 44). Vi anser att 
detta inte är någon nackdel då vi studerat på programmet för 
fysisk planering i cirka fyra år och har tillräckliga kunskaper för att 
genomföra SWOT-analyser.

Lynch-analyserna (de visuella analyserna) och SWOT-analyserna 
kompletterar varandra och ger tillsammans en tydlig och 
överskådlig bild av områdena. Detta har hjälpt oss att identifiera 
de problem och möjligheter som finns i områdena och visat vad 
som kan utvecklas i framtiden. De två analysmetoderna beskrivs 
mer ingående i bilagan, Bilaga - Fallstudier.
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Kap.2 
Historia
    I detta kapitel redovisas miljonprogrammets syfte,   
    uppkomst, genomförande och förändring.
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 2. Historia

bostäder som fanns i städerna.

Funktionalismen hade växt fram i Europa i början av 1900-talet 
genom arkitekter såsom Walter Gropius och Mies van der Rohe. 
I Sverige fick den enkla och avskalade arkitekturen ett väldigt 
kraftigt genomslag. Stockholmsutställningen år 1930 kan ses 
som ett genombrott för den funktionalistiska arkitektur som 
skulle användas under de kommande åren. De hus som byggdes 
under folkhemsperioden på 1940- och 50-talet är i dag mycket 
uppskattade hus. Problemet var att trots att det byggdes väldigt 
många bostäder rådde det en bostadsbrist. Bostadsbristen var 
störst i städerna eftersom att urbaniseringen hade tagit fart 
ordentligt. År 1939 bröt andra världskriget ut och framåtandan 
som rådde dämpades av naturliga skäl. Men genom statliga 
garantier och initiativ var bostadsproduktionen snart uppe på 
samma nivå som innan kriget.

Efterkrigstiden

Tiden efter kriget innebar för svensk del en fortsatt stabil 
tillväxt, en kontinuerlig välståndsökning och en mycket god 
sysselsättning. För flertalet människor innebar denna period 
betydligt bättre levnadsvillkor. Under denna tid utvecklades 
Sverige som land mycket fort från ett bondesamhälle till 
ett land med betydande import- och exporthandel. Sverige 
blev ett modernt industriland med ett rationellt och effektivt 
jordbruk (Ramberg, 2000, s. 131). I mitten av 1950-talet kom 
bostadsbyggandet upp i samma omfattning som innan kriget. 
Sedan ökade byggandet kontinuerligt för varje år (Hall, 1999, 
s.7). Men detta var inte tillräckligt. Andra hälften av 1950- och 
början av 1960-talet blev det urbana konsumtionssamhällets 
definitiva genombrottstid. Människor flyttade i ännu snabbare 

2.1 Det svenska folkhemmet och 
funktionalismen
Det är svårt att exakt tidsbestämma de brytpunkter som finns 
inom svensk arkitektur. Början av 1930-talet kan dock ses som 
en startpunkt för en framväxande bostads- och samhällstanke 
kallad det svenska folkhemmet. Folkhemmet definierades av 
en gemensam tanke att förflytta Sverige från ett fattigt och 
underutvecklat land, till en framträdande stat att räkna med. 
Mellan år 1930 och 1950 lades den politiska och ideologiska 
grunden för framväxandet av folkhemmet. Denna period 
sammanföll i stort med ett socialdemokratiskt majoritetsstyre 
och med en kraftfull välfärdspolitik (Ramberg, 2000, s. 88).

Sverige kom från en tid där landet var fattigt och många år efter 
andra europeiska länder i utvecklingen. Detta visade sig inte 
minst i det dåliga bostadsbeståndet. I en serie radioreportage 
gjorda av Ludvig Nordström myntades uttrycket ”lort-Sverige”. 
Detta på grund av den dåliga hygien som återfanns i många 
bostäder runt om i Sverige. Målet med bostadsbyggandet för 
det framväxande folkhemmet var att så snabbt som möjligt 
komma bort från de små, smutsiga och ohygieniska bostäder 
som fanns i många städer. Den ideologi som folkhemmet kom att 
anpassa sig efter var funktionalismen. Funktionalismens tankar 
skulle komma att dominera svenskt byggande fram till mitten av 
1970-talet. Ett rationellt tänkande och vetenskaplig exakthet var 
huvudingredienser i den funktionalistiska andan. De byggnader 
som ritades bestod av mycket enkla hus med osmyckade fasader. 
Dessa pryddes av stora fönster som släppte in mycket ljus till 
lägenheter, som ofta hade öppna planlösningar. Husen var en 
tydlig reaktion mot de trånga, överbefolkade och ohygieniska 
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takt från landsbygden till städerna där en växande bostadsbrist 
snabbt gjorde sig påmind. På bara några år växte städernas 
befolkning dramatiskt. 1955 bodde cirka 2,5 miljoner människor 
på landsbygden. 20 år senare fanns endast 1 miljon kvar. 
Under samma tid ökade städernas och tätorternas befolkning 
från 4 till 7 miljoner människor (Ramberg, 2000, s. 131). Det 
faktum att den svenska industrin gick på sådant högvarv att 
arbetskraftsinvandring tillämpades, tillsammans med ovanligt 
stora barnkullar, ledde fram till oerhört långa bostadsköer. 

Bostadspolitiken leder till rekordår

Den så kallade bostadssociala utredningen, den viktigaste 
utredning i Sveriges historia vad gäller bostadssektorn, föreslog 
1945 en storskalig satsning på bostadsbyggande (Hall, 1999, s.7). 
På grund av konjunkturpolitiska skäl förverkligades inte dessa 
planer direkt trots att den pågående urbaniseringen skapade en 
stor brist på lägenheter i städerna. De två sluttänkanden från 
bostadsutredningen angav målsättning och ideologisk inriktning 
för att råda bot på de stora bostadsförsörjningsproblemen. 
Riksdagen beslutade under åren 1946 till 1948 i stor enlighet med 
utredningens förslag (Hall, 1999, s.25). Ett administrativt system 
för bostadsbyggande växte fram och detta underlättade för de 
beslut och de åtgärder som skulle genomföras de kommande 
åren.

Tillväxten var stark i Sverige under början av 1950-talet, men 
resurserna utnyttjades främst till en utbyggnad av skolor, sjukhus 
och äldreomsorg (Hall, 1999, s.24). Sveriges välstånd växte dag 
för dag och missförhållanden som fanns i samhället åtgärdades 
i relativt snabb takt. Problemet med brist på bostäder förblev 
dock olöst. Kritiken mot det så kallade ”kösamhället” växte och 

bostadskön blev en allt tyngre politisk belastning för den sittande 
socialdemokratiska regeringen (Hall, 1999, s.7). Trots ett stort 
byggande fanns bostadsköerna kvar och bostadsfrågan blev en 
brännande politisk fråga. De olika politiska partierna tävlade med 
varandra om vem som kunde lova flest lägenheter på kortast 
tid. Bostadsbristen, trångboddheten och den låga standarden 
på de befintliga bostäderna blev ett gissel för den sittande 
socialdemokratiska regeringen (Hall, 1999, s.25). Det byggdes 
dock mer och mer i Sverige under det tidiga 1960-talet. 

Under den här tiden utvecklade byggsektorn metoder för att 
kunna bygga snabbt och effektivt. Det utvecklades metoder 
för att kunna prefabricera element till hus för montering på 
plats. Detta gjorde att man kunde förkorta byggprocessen och 
minska antalet byggjobbare. Detta effektiva och rationella 
sätt att bygga skulle få stor påverkan på det byggande som 
skulle ske under de följande åren. Förutom förändrade 
byggtekniska lösningar fanns andra faktorer som skulle 
påverka hur svenskarna skulle bo i framtiden. Med avsikt att 
driva på utvecklingen med att bygga kvantitativt förändrades 
även förutsättningarna för statens långivning. År 1955 införde 
staten ett lånetak där syftet var att hålla nere kostnaderna för 
nyproduktion av lägenheter, men också att försöka hålla en god 
kvalité på det som byggdes (Ramberg, 2000, s. 134). Det skulle 
visa sig att de byråkratiskt satta lånereglerna skulle påverka 
utformningen av de nya bostadsområdena mycket starkt. 
Exempelvis fanns det en regel som gjorde gällande att om det 
planerades för över 1000 lägenheter gavs ett förhandsbesked 
och ett statligt lån garanterades. Detta gjorde att inte bara 
större kommuner utan även mindre kommuner satsade på att 
bygga stora bostadsområden. Lånetaket och andra centralt 
styrda system kom till för att garantera en viss mängd bostäder 
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av en viss kvalitet. Systemen visade sig senare leda till att 
bostadsproduktionen blev storskalig, idéfattig och likriktad 
(Ramberg, 2000, s.134).

2.2 Rekordåren och miljonprogrammet
Produktionen av bostäder nådde mycket stora volymer redan 
under 1960-talets första hälft. Men den höga utbyggnadstakt 
som rådde i inledningen av 1960-talet räckte ändå inte till. 
Människor som flyttade till städerna och bildade familj krävde 
nya, stora och moderna lägenheter.

För att en gång för alla lösa problemet med bristen på bostäder 
antog riksdagen 1965 målet att på tio år färdigställa en miljon 
nya lägenheter. Detta skulle möjliggöras genom ett storskaligt 
och industriellt byggande där standardisering och prefabricering 
skulle gynnas genom statligt stöd (Hall, 1999, ss.7-8). Det är 
denna tioårsperiod som kallas miljonprogrammet. Att tillverka 
100 000 lägenheter per år var naturligtvis ett högt satt mål. 
Dock producerades det år 1964 nästan 90 000 lägenheter, det 
var snarare det faktum att utbyggnaden skulle pågå under en 
lång tidsperiod som gjorde beslutet betydande (Ramberg, 2000, 
s.143). Det är helt enkelt så att beslutet om miljonprogrammet 
ska ses som en fortsättning på en utveckling med ett stort 
bostadsbyggande som redan hade inletts några år tidigare. 
Miljonprogrammet skulle komma att bli en helt unik period i 
Sveriges ekonomiska historia, då industrisamhället för Sveriges 
del nådde sin kulmen (Hall, 1999, s.5).

Bostadsbyggandet förändras snabbt

Det lånetak som staten införde 1955 kom att prägla arkitekturen 

starkt. Lånetaket och andra normer kom till för att garantera 
billiga bostäder av god kvalitet, men innebar också att 
bostadsproduktionen i slutändan blev storskalig och likartad. 
Det var billigare och mer effektivt att bygga på höjden (Ramberg, 
2000, s.155). Den politiska och samhällekonomiska utvecklingen 
inverkade starkt på vad och hur det byggdes (Hall, 1999, s.32).

Under miljonprogrammets byggande rationaliserades 
byggnadsprocessen avsevärt. Stora entreprenader och maskinellt 
byggande med fabrikstillverkade byggkomponenter var vanligt, 
även om denna sorts byggande inte var dominerande. Ett stort 
antal elementfabriker anlades på kort tid. Förgjorda cementblock 
kunde sättas ihop till byggnader med olika höjd, längd och 
tjocklek. Nya material och metoder prövades. Sättet att bygga 
på sparade både arbetskraft, tid och pengar. Tornkranar blev ett 
allt vanligare inslag i stadsbilden, från 1950-1960 ökade antalet 
kranar från 20 till cirka 1000 stycken. Under byggperioden kom 
nya material, konstruktionssätt, hustyper och planmönster att 
provas. Produktionsmetoderna gjorde att ursprunglig mark och 
vegetation till stor del förstördes. Det har senare visat sig att 
åtskilliga byggnadsmaterial varit mer eller mindre hälsovådliga. 
Exempelvis har radonhaltig lättbetong, diverse isoleringsmaterial 
med asbest och fasadfogar med PCB använts. PCB förbjöds 1972, 
asbest och radon förbjöds efter 1970-talets mitt på grund av 
deras ohälsosamma egenskaper (Hall, 1999, s.156).

Svensk standard och normering

En utveckling som gick hand i hand med den rådande 
funktionalistiska andan var tron på olika sorters standarder 
och normeringar. Tanken var att med hjälp av experiment och 
uträkningar utveckla den ultimata lägenheten eller det mest 
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effektiva huset. Staten tog fram en rad olika regler att förhålla sig 
till. De generösa lånen från statligt håll beviljades ofta med kravet 
att en viss standard skulle följas vid planering och byggande. 
Planverket kunde typgodkänna projekt och gav därmed 
byggherrarna en garanti för de generösa lånen (Hall, 1999, 
s.32). Eftersom att 90 % av bostäderna mellan 1961-70 byggdes 
med statliga lån påverkades naturligtvis den arkitektoniska 
utformningen starkt av statens regler och förordningar.

Användning av bostadsstyrelsens skrifter God bostad 60 och 
senare God bostad idag och imorgon 64 sågs som villkor 
för de statliga lånen. Även bostadsstyrelsens detaljerade 
beräkningsgrunder för lånevillkor kom att påverka husens 
utformning. I bostadsstyrelsens skrifter fanns även allmänna 
riktlinjer för utegårdarna. Utemiljöns lekplatser och bilplatser i 
förhållande till bostadshusen påverkades av dessa riktlinjer. Bygg 
del V låg till grund för grönområden och barnens lekutrymmen. 
Senare kom även regler gällande husens placering och gårdarnas 
utformning.

Vad byggdes?

Under de 10 år som miljonprogrammet pågick byggdes ett stort 
antal hus av varierande typ. Bilden av ett miljonprogramsområde 
i allmänhetens ögon är däremot nästan alltid ett storskaligt 
förortsområde med högbyggda flerbostadshus. Sanningen 
att denna typ av områden bara står för cirka en tredjedel av 
bebyggelsen. Den andra tredjedelen utgörs av lågt byggda 
flerbostadshus och den sista delen av villor och småhus. 
Miljonprogrammets byggande är mer varierat än vad många tror.

En stor andel av flerbostadshusen återfinns i storstadsregionerna, 

Stockholm, Göteborg och Malmö, samt dess kringliggande 
kommuner (Hall, 1999, s.35). I följande orter uppfördes 
flerbostadshus med mer än 10 000 lägenheter: Södertälje, 
Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Jönköping, 
Helsingborg, Borås, Karlstad, Örebro, Västerås, Gävle, Sundsvall 
och Umeå. Fem våningar och högre hus uppfördes i storstäder i 
södra och sydöstra Sverige. En- till fyravåningshus hade en mer 
jämn spridning över landet. Hälften av de nya lägenheterna som 
byggdes ingick i stora projekt med minst tio hus. En fjärdedel av 
projekten innehöll fyra till nio hus på obebyggd mark i växande 
förorter eller utkanter av städerna. En del storstäder fick en 
rad helt nya stadsdelar. Planmönstret var ofta uppbyggt så att 
varje bostadsområde hade ett eget centrum med närservice. De 
största projekten innehöll 40-80 identiska flerbostadshus och 
innehöll 1500-2000 nya lägenheter. Enskilda och grupper med 
två till tre hus var vanliga, dessa byggdes på avrivna tomter och 
kvarter i städerna (Hall, 1999, s.37).

Husen som uppfördes var större, högre, längre och med fler 
lägenheter än vad som hade varit brukligt tidigare. Det var i 
början och i slutet av miljonprogrammet som de största husen 
uppfördes. Vanligast var hus med 20-50 lägenheter. Lamellhus 
var vanligast och utgör hälften av alla flerbostadshus som 
byggdes mellan 1961-1975 (Hall, 1999, s.44). 

Husen uppfördes med enkla geometriska former. Spelet av sol 
och skugga var väsentliga element i arkitekturen (Hall, 1999, 
ss.148-153). Entrévåningen kunde ha en speciell utformning 
och ett ytskikt som skiljer sig från övriga våningar. Husen saknar 
ofta vind och källare. Gavlarna fick ofta en avvikande utformning 
gentemot fasaden. Fönstren var rektangulära, utan spröjsar 
och löpte ofta som band över fasaderna. Karm och båge var 
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gjorda av snabbvuxet virke ofta målade i mörkt brunt, grått 
eller vitt. Byggnadsmaterial i naturfärger och olika nyanser av 
grått dominerade. I få fall fick husen mustiga eller klara färger, 
men pastellfärger var uteslutet. En tredjedel av taken var 
plana, låglutande, täckta av papp och hade invändig avvattning. 
Många fick också sadel- eller pulpettak med svag lutning. 
Flertalet tak saknar taksprång, som ger skydd åt fasaderna 
(Hall, 1999, s.42). Fasadernas fönster och balkonger i plåt eller 
andra skivmaterial ger olika karaktär och mönsterverkan. Det 
dominerande ytskiktet var enfärgat rött eller gult tegel. En 
tredjedel av miljonprogrammets bebyggelse hade tegelklädda 
fasader (Hall, 1999, s.40). Fasader i puts hade ofta en gråton 
och fick en maskinellt slät yta utan färgskiftningar. Under 
1960-talet var även putsfasader och betong vanliga inslag, på 
1970-talet blev kalkstensfasader vanliga. Gråa och gråbruna 
betongfasader hade släta eller räfflade fält med friliggande 
ballast som dekorativt inslag. Låga hus hade ofta träpanel. 
Skivmaterial av slät, korrugerat aluminium användes flitig då det 
var underhållsfritt och inte behövdes ytbehandlas. Balkongerna 
var ofta rumsbreda, indragna mellan två mellanväggar eller hade 
våningshöga sidoskärmar av betong som sköt ut från fasaderna. 
Balkongfronterna fanns i många material, till exempel betong, 
eternitskivor och gles träpanel (Hall, 1999, ss.41-42,152).

Entréerna var sällan framträdande eller tydligt markerade. 
Portarna var ofta indragna i huskroppen och kunde uppfattas 
som hål i fasaderna. Dörrarna utformades i trä, brännlackerad 
aluminium och ibland stål. Belysningsarmaturer var enkelt 
utformad och gav ofta endast ett svagt ljus. Ibland löper entré- 
och trapphallarna tvärs igenom husen och har stora fönster i 
motsatta väderstreck (Hall, 1999, s.154)

Lokaler och lägenheter

Allmänna utrymmen, såsom cykel- och barnvagnsförråd, 
samlades ofta i stora och svårövervakade enheter i källare eller 
entrévåningar. Rum för fritids- och hobbyverksamhet, möten 
med mera fanns ofta. Gemensamhetslokaler placerades i källare, 
större lokaler i separata byggnader tillsammans med tvättstugor 
och lokaler för kommersiell eller kommunal boendeservice. 
Många hus uppfördes med lokaler för verksamheter, till exempel 
kiosk, frisersalong, kontor och barnstugor (Hall, 1999, ss.48-49).

Gällande lägenheterna och deras utformning har det visat sig 
att de olika normer och standarder som fanns har fungerat 
mycket bra och många av miljonprogrammets lägenheter anses 
än idag vara av mycket hög kvalité när det gäller planeringen 
och planlösningen. Antal rum per lägenhet liksom fast 
inredning och utrustning ökade och måtten blev generösare. 
Hygienrumsstandarden var hög med kombinerade tvätt- och 
badrum. Sol och luft var starkt betonat i lägenheterna, detta 
var en av de viktigaste ingredienserna i funktionalismens 
idéer. Flerbostadshusens krav på solvärden bestämde både 
lägenheternas och husens placering. Husen utformades med 
stora fönster som gav rikligt med dagsljus. 

Det finns dock en del kritik mot lägenheterna som byggdes. 
Främst i fråga om att lägenhetsfördelningen felbedömdes. 
Lägenhetsfördelningen baserades på prognoser över behov 
och efterfrågan. Mer än en tredjedel av alla lägenheter i 
flerbostadshusen bestod av 3 rum och kök. En fjärdedel bestod 
av två rum och kök och 10 % hade fyra rum och kök. Fyra rum 
och kök utgjorde minimistandarden för en tvåbarnsfamilj. Endast 
2 % av lägenheterna var större än fyra rum och kök. De större 
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lägenheterna gick ofta att dela vid behov. Enrummare med 
kokvrå eller kokskåp var dubbelt så många som enrummare med 
kök. Tidigare hade det varit för dyrt att bo i en trea för många 
familjer. En snabb ekonomisk förändring gjorde nu att familjer 
fick råd med fyra eller fler rum och kök (Hall, 1999, ss.48-49). 
Under rekordåren minskade trångboddheten och familjer krävde 
större lägenheter. Det saknades generellt stora lägenheter vilket 
var en av faktorerna som ledde till att familjer med stark ekonomi 
ofta sökte sig bort från miljonprogramsområdena.

Trafikseparering och närmiljö 

1965 publicerades SCAFT, en serie trafikåtgärder som kom 
att tillämpas på många miljonprogramområden. SCAFT 
innebar ofta en kraftig trafikseparering med utifrånmatning 
där gång och cykelvägar skildes från motortrafik. 
Miljonprogramsområdena uppfördes oftast på oexploaterad 
mark en bra bit utanför stadskärnan och detta separerade 
områdena från övrig bebyggelse geografiskt. Trafikmönstret är 
en hierarki av matargator, bostadsgator och angöringsgator. 
Parkeringsnormerna var mycket generösa (Hall, 1999, s.50). 
Parkeringsplatserna samlades ofta i stora anläggningar i 
områdenas utkanter. Gårdarna var bilfria med körbara vägar för 
brandfordon, flytt- och varutransporter samt sophämtning. Under 
gårdarna fanns ibland stora garage. Gång- och cykeltrafiken var 
skild från biltrafiken med planskilda korsningar.

Många områden kan upplevas som svåra att orientera sig i och 
stora orienteringskartor har satts upp för att vägleda besökare. 
Husens inbördes placering och anpassning till terrängen 
orsakade problem i form av starka virvelvindar. Tätt placerade 
hus skuggar ibland gårdar, lek- och uteplatser. Gång- och 

cykelvägarna följer rätvinkliga mönster. Vegetationen kom 
i sista hand både planeringsmässigt och kostnadsmässigt. 
Växtligheten betraktades mer som en avskiljande funktion än 
som ett levande material. Vanligen bestod buskplanteringarna 
av en enda sort. Markbeläggning och vegetation valdes främst 
med hänsyn till skötselbehov och slitage. Asfalt, betongplattor 
och grus var vanliga markbeläggningar. Avgränsningar och murar 
utfördes vanligtvis i betong. Lekplatserna försågs med stora 
sandlådor, men hade i övrigt ett magert utbud av lekredskap. 
De underbyggda gårdarna hade buskar och enstaka mindre 
trädplanterade i upphöjda lådor. Miljonprogramsområdenas 
gårdar hade ett torrt och blåsigt klimat där små träd hade svårt 
att klara sig. Gårdarna hade också en påfallande brist av variation 
då projektörernas ibland ambitiösa planer ofta bantades ner 
(Hall, 1999, s.155).

Miljonprogrammets slut

I början av 1970-talet stramades ekonomin åt ordentligt 
när Sverige och Europa sakta men säkert rörde sig mot 
en lågkonjunktur. De stora barnkullarnas tid var över och 
inflyttningen till städerna hade avstannat. Istället för invandring 
så visade Sverige i slutet på 1970-talet upp ett utvandringsnetto 
(Hall, 1999, s.144). Produktionen av lägenheter i flerfamiljshus 
minskade kraftigt i början av 1970-talet. År 1972 till 74 stod 
i genomsnitt 10 % av alla nyproducerade lägenheter tomma. 
Småhus blev plötsligt idealet för barnfamiljer, inte höghus (Hall, 
1999, s.144). Tio år tidigare hade människor, vid en rådande 
bostadsbrist, begärt nya moderna lägenheter. Nu stod många av 
dessa nybyggda lägenheter övergivna. 

När miljonprogrammet avslutades kan vara svårt att definiera. 
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Vissa nämner oljekrisen 1973 som en tänkbar slutpunkt, men 
det förslag som riksdag och regering hade tagit 1965 påverkade 
byggandet ända fram till 1975. Efter 1975 minskade nybyggandet 
tvärt och istället övergick arbetet med miljonprogrammet till 
förvaltning, underhåll och olika förbättringsåtgärder.

Omgående efter, men även under miljonprogrammets 
byggande förekom kritik mot det opersonliga sättet att bygga. 
Miljonprogramsområdena började kallas för betonggetton. Något 
som ofta glöms bort är att miljonprogrammet lyckades vända 
bostadsbristen. Många fick för första gången en egen, modern 
bostad (Nathorst-Böös, 1999 s.140). Hushållens bostadsstandard 
ökade i en utsträckning som det idag är svårt att föreställa sig 
vikten av. 

2.3 Bilden av miljonprogrammet
Den allmänna bilden av ett miljonprogramsområde utgörs 
av stora, nedgångna, massproducerade hus i områden 
där asfalt och grå betong dominerar. Många hus uppförda 
under miljonprogrammet fick helt fel skala för sin plats, men 
bakom schablonbilderna finns ett stort bostadsbestånd (Hall, 
1999, s.54). 25 % av dagens bostadsbestånd byggdes under 
miljonprogrammet (Jeppson, 2008, s.6). Flera orter fick för första 
gången ett bostadsöverskott. Målet att bygga bort bostadsbristen 
genom att bygga en miljon lägenheter hade förverkligats. 
Sverige hade nu en väldigt hög bostadsstandard även vid en 
internationell jämförelse (Hall, 1999, s.144). Miljonprogrammet 
var, som sammanhållet projekt betraktat, förmodligen nordens 
och kanske Europas största byggsatsning (Hall, 1999, s.144). Men 
folk ställde sig trots detta frågan till vilket pris det hade uppnåtts.

Redan i slutet av 1960-talet hade kritiken mot de stora monotona 
bostadsområdena börjat komma och kritiken blev starkare på 
1970-talet. Kritiken var hård och tydlig. Det ansågs att planerarna 
planerade för lite, inte för mycket och att det byggdes torftiga 
omänskliga miljöer (Ramberg, 2000, s.88). Kritiken har bland 
annat behandlat likformig upprepning av byggnader, höga hus 
och långa perspektiv istället för småskalig bebyggelse kring 
intima gatu- och torgrum. Ren och avskalad arkitektur med 
hårda ”döda” material och ytor istället för individuell utformning, 
detaljrikedom och ”levande” material. Kyliga gråskalor användes 
istället för milda varma färgskalor. Det fanns stora asfaltsytor 
istället för gräs, blommor och buskar. Vegetationen var strikta 
formelement istället för natur- eller naturlika planteringar. 
Det arkitektoniska uttrycket byggde på rena ytor men husen 
tappade snabbt sin fräschör och framstod som nedgångna (Hall, 
1999, s.144). De industriella metoderna gav hög produktivitet, 
men flera av de nya bostadsområdena kom att kritiseras för sin 
likformighet. Det har också visat sig att svårt att orientera sig och 
hitta adresser i områdena. Miljonprogramsområdena saknade 
förutsättningar för stadsliv och naturliga mötesplatser redan när 
det byggdes.

Det kan konstateras att miljonprogrammet löste ett stort problem 
med bostadsbristen. Istället uppstod en rad andra problem 
såsom segration, sociala problem och stigmatisering. Denna 
kritik har inte avtagit utan snarare förstärkts. De problem som 
fanns och finns i de stora bostadsområden som byggdes under 
miljonprogrammets era har kommit att prägla de diskussioner 
som funnits om Sveriges byggande ända fram tills idag.

En av de starkaste motståndarna till miljonprogrammets 
utformning har Johan Rådberg varit. Så här skriver han angående 
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byggandet i sin bok Drömmen om Atlantångaren:

”Med maskinkult och felaktiga rationalistiska utgångspunkter 
drevs stadsbyggandet från det traditionella, historiskt grundande 
och beprövade rakt in ett gigantiskt experiment. Ett experiment 
som ledde helt fel. Till miljöer farliga och skadliga för sina 
invånare, till miljöer för maskiner och inte för människor, till 
bebyggelse som folk hatar.” (Hall, 1999, s.14)

Termen ”miljonprogram” ger hos många i dag associationer 
till torftiga och storskaliga flerfamiljshus i betong, utslängda i 
terrängen (Hall, 1999, s.14). Miljonprogrammets eländighet har 
blivit något av en accepterad sanning hos folk i allmänhet och hos 
de människor som inte bor i dessa områden i synnerhet. 

2.4 Förändringar i 
miljonprogramsområdet
Det kan konstateras att långt ifrån alla miljonprogramsområden 
har problem. Många av de bostadsområden som byggdes i 
Sverige under 1960- och 70-talet har fungerat mycket bra, 
men vissa områden har uppvisat en rad problem. Tyvärr har 
användningen av den, på 1960-talet, nya byggnadstekniken för 
en snabb utbyggnad på många håll lett till att kvaliteten på en del 
områden har visat sig bristfällig. Detta visade sig tämligen snabbt 
efter att husen stod färdiga.  
 
De problem som drabbat vissa delar av miljonprogrammet, 
svåruthyrda lägenheter, snabb omsättning av hyresgäster, 
social segregation och vandalisering, har föranlett åtskilliga 
förnyelseprojekt. Huvudsyftet har varit att åtgärda både sociala 

och tekniska brister. Flera av dessa projekt har kritiserats för sin 
okänsliga hantering av människor och bebyggelse. Särskilt de så 
kallade ”turn-around” projekten, med social uppgradering som 
uttalat syfte, har kritiserats. Andra förnyelseprojekt har lyfts fram 
som goda exempel på varsamma och hållbara exempel (Hall, 
1999, s.8). Det finns alltså delade meningar om hur vida lyckad 
förnyelsen av svenska miljonprogramsområden är. 
 
I en del områden har bara lättare underhållsarbeten skett, 
medans det på andra håll har genomförts omfattande rivningar 
och ombyggnationer. Detta med syfte att förbättra boendemiljön. 
Eftersom att miljonprogramsområdena har kommit upp i en 
ansenlig ålder behövs det av naturliga skäl en upprustning. De 
olika typerna av förnyelse har varierat stort från småskaligt 
underhåll till omvälvande förändring. De olika förnyelseprojekten 
kan kategoriseras efter vilken grad av förändring som 
genomförts.

Underhåll  
Bostäderna sköts och underhålls med vissa lite större åtgärder för 
att åtgärda tekniska brister. Inga tydliga estetiska förändringar, 
förutom mindre målningsarbeten av trapphus och entréer, har 
genomförts. Större investeringar för att förbättra exempelvis 
isolering har genomförts med statligt stöd.

Turn-around	
Turn-around kan beskrivas som fysiska förändringsprojekt med 
syfte att ge ett bostadsområde en ny positivt identitet och öka 
attraktiviteten i syfte att locka till sig nya hyresgäster. Detta kan 
innebära stora eller mindre förändringar. 
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Demontering och rivning
Här kan hela områden omvandlas totalt eller helt tas bort till 
förmån för en annan markanvändning. Radikala åtgärder som 
ofta helt förändrar det ursprungliga utseendet på bostadshusen 

(Hall, 1999, s.158). 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att efter 
miljonprogrammets slut 1975 så har antalet lägenheter minskat, 
detta till följd av rivning och hopslagning av lägenheter. År 1975 
fanns runt 880 000 lägenheter i flerbostadshus byggda under 
åren 1961-1975. Enligt bostadsräkningen 1990 hade antalet 
lägenheter minskat till cirka 844 000 stycken, alltså en minskning 
på cirka 4 %. Efter 1990 års bostadsräkning har lägenheterna 
minskat ytterligare i antal.

Det är en relativt liten del av miljonprogrammets bostäder 
som har genomgått en omfattande renovering. Detta leder 
till att det i dagsläget finns många bostadsområden som är i 
akut behov av upprustning. Omkring 90 % av de ursprungliga 
lägenheterna har varken moderniserats eller blivit ombyggda, 
dessa har bara genomgått normala underhållningsrutiner. Detta 
gör att bostadsbolagen står inför ett stort arbete med att förnya 
miljonprogramsområdena.

Förändringarnas orsaker

Tekniska brister vid byggnationen, mycket med tanke på de 
nya material och byggmetoder som användes, har lett till akuta 
reparationer. Detta kan exempelvis gälla fönsterkarmar eller 
takisolering. 

Bristande trivsel bland de boende gällande utemiljöerna har lett 

till projekt inriktade enbart på en förbättring av vistelse- och 
gårdsmiljön. En del förvaltningsproblem har lett till onda spiraler 
med stigande kostnader som i sin tur lett till att bolag har varit 
tvungna att göra stora investeringar för att stoppa skenande 
kostnader. Husen har generellt sett upplevts som trista, grå och 
tråkiga. Vissa försök att försköna husens fasader har gjorts på 
många håll, speciellt under 1980-talet.

De ingrepp som har skett sedan miljonprogramsområdena 
stod klara har i mångt och mycket finansierats av statliga 
subventioner. Ett exempel gäller åtgärder för utemiljöerna. 
Redan 1974 infördes statliga bidrag för att åstadkomma mer 
stimulerande bostads- och fritidsområden för barn. 1975 
infördes miljöförbättringsbidragen som var en fortsättning på 
bidragen från året innan. Dessa bidrag blev under 1980-talet mer 
generösa och inriktades också speciellt mot områden med klara 
sociala problem. Miljöförbättringsbidragen ersattes 1986 med 
förnyelsebidrag som enbart beviljades till flerbostadshus med 
sociala problem. Även energihushållningen i bostadsområdena 
har påverkats av statliga bidrag. En effektiv energihushållning 
kom snabbt i fokus på grund av oljekriserna under 1970-talet. 
Med start 1974 fram till 1987 ledde skärpta byggnormer och 
statliga stimulanser till att förbättra energihushållningen i det 
befintliga byggnadsbeståndet (Hall, 1999, s.144).

ROT-programmet som syftade till att stimulera reparationer 
och ombyggnader tog sin början 1984 och pågick i tio år. ROT-
programmet gav ett räntestöd till bland annat underhåll och 
reparationer. Under 1990-talet sattes andra statliga program 
in för att underlätta en förändring i problemområden. Från 
1997 så användes till exempel statliga medel för att satsa på 
kretsloppsanpassning.
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På senare tid har intresset från bostadsföretagen att 
involvera de boende i förändringsprocesserna blivit tydlig. 
Numera har säkerhet och upplevd trygghet hamnat i fokus i 
förändringsåtgärderna. Hållningen att bejaka de ursprungliga 
kvalitéerna i miljonprogrammet och att vårda och utveckla dessa 
sidor anses leda till bättre resultat. Energieffektiviseringar och 
miljövänliga förbättringar har också diskuterats flitigt under 
senare år. 

De problem som visade sig finnas inom miljonprogrammet 
framträdde snabbt och tydligt. De sociala problemen kom sedan 
som ett brev på posten. Områdena har stigmatiserats och en 
negativ bild har cementerats. Sedan dess har många områden 
kämpat hårt för att förändra den negativa syn på som finns på de 
svenska miljonprogramsområdena.
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Kap.3 
Fallstudier
  
    En av de sex utförda fallstudierna redovisas i detta kapitel.
    Alla sex fallstudier finns i Bilaga - Fallstudier.



Fallstudierna har utförts och redovisats på samma sätt oavsett 
vilket område som undersökts. Detta för att på ett rättvist och 
systematiskt sätt kunna analysera och jämföra områdena efter 
samma premisser. Varje fallstudie inleds med en snabbfaktaruta 
och en allmän text som presenterar bostadsområdets uppkomst 
och historia. Vidare följer fem större underrubriker som beskriver 
och analyserar bostadsområdet, dess svagheter och styrkor.

1. Förändring

I stycket om förändring presenteras de fysiska åtgärder som   
       skett efter miljonprogrammets slut. 

2. Områdesbeskrivning

Områdesbeskrivningen inleds med ett flygfoto som visar 
hela bostadsområdet. I områdesbeskrivningen ingår utöver 
en beskrivning av alla delområden också en karta som visar 
markanvändningen i området. Efter kartan följer beskrivande 
texter gällande bebyggelsemönster samt trafik, parkering och 
grönstruktur. På nästkommande sida beskrivs fasader och 
gårdar.

3. Lynch-analys

Den visuella Lynch-analysen presenteras med text och 
kartbild. Texten beskriver de fem elementen (stråk, barriärer, 
knutpunkter, landmärken och områden). Kartbilden utgörs 
av samma flygfoto som tidigare använts, men med de fem 
elementen inritade. Alla element finns inte på alla kartor då 
en del element inte finns representerade i det undersökta 
området.

3.1 Fallstudiernas upplägg
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4.	 SWOT-analys

SWOT-analysen inleds med en sammanfattning av 
styrkorna, svagheterna, problemen och möjligheterna. 
Sammanfattningen presenteras i en matris bestående av fyra 
kvadrater. Efter sammanfattningen följer en förklarande text.

5.	 Egna	reflektioner

I de egna reflektionerna återger vi våra tankar kring aktuellt 
miljonprogramsområde.



På 1960-talet expanderade Göteborg åt nordost och då var 
Hjällbo tillsammans med Bergsjön de första områden som 
bebyggdes. Bostadsbristen var omfattande vid denna tid 
och tillgänglig och billig mark fanns i norr (Palmblad, 2003, 
s.4). Hjällbo ligger i sydvästra hörnet och är ett av sju olika 
bostadsområden i stadsdelen Lärjedalen. Lärjedalen är till största 
delen täckt av skog. De skogsbeklädda platåerna norr och söder 
om dalgången syns tydligt. Det bor cirka 7 000 invånare i Hjällbo.  
I området finns en 7,5 kilometer lång naturstig och ett flertal 
promenadslingor och cykelleder.  Lantbruk och gårdar som förr 
fanns i Hjällbo har gett namn åt gator och vägar(Göteborgs Stad, 
2009, Lärjedalens historia).

Det är cirka 9 kilometer till centrala Göteborg, med 
kollektivtrafiken tar det cirka 15minuter. Det går spårvagn och 
buss via Hjällbo till och från Angered och österut på Gråbovägen 
samt till Östra sjukhuset. Hjällbo ligger endast två stopp bort från 
Göteborgs centrum med spårvagn. 

Bebyggelsen i Hjällbo består till 90 % av flerbostadshus, 
resterande är småhus. Den största delen av bostäderna ägs och 

3.2 Hjällbo

Hjällbo torg fungerar som den naturliga mötesplatsen 
i Hjällbo. Runt torget finns en kyrka tillsammans med 
diverse verksamheter och butiker. I anslutning till 
torget ligger även spårvagnshållplatsen.

Hjällbo ligger i anslutning till ett större skogsområde 
som innehåller ett naturreservat. Integrationen med 
den omgivande naturen är dock ofta bristfällig.

Byggår: 1966-69
Arkitekter: Arne Nygård och White Arkitektkontor AB
Antal lägenheter: cirka 2600 bostäder
Läge: Cirka 9 kilometer norr om centrala Göteborg
Förvaltare: AB HjällboBostaden
Bebyggelse: Punkthus, skivhus och lamellhus, 3-7 våningar 
samt småhus
Kollektivtrafik: Spårvagn och buss
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förvaltas av allmännyttan, AB Hjällbobostaden. Bebyggelsen kom 
till 1966 och består av punkthus och skivhus i sju våningar samt 
lamellhus i tre våningar. Arkitekter är Arne Nygård och White 
Arkitektkontor AB. Det finns fem olika delområden i Hjällbo: 
Bergsgårdsgärdet, Bondegärdet, Hjällbo Lillgata, Sandspåret 
och Skolspåret. Det finns också en del kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader i Hjällbo såsom Hjällbo gård, Domarringen samt 
gravfältet i Dockered (Göteborgs stad stadsbyggnadskontoret , 
2008, s.26).

Hjällbo centrum är ett större stadsdelscentrum för Hjällbo och 
Eriksbo, som ligger i Lärjedalen. I centrum finns livsmedelsbutik, 
post, bank, vårdcentral, mödravårdscentral, tandvård, apotek och 
viss kommunal service. Livsmedelsbutiken försöker satsa på ett 
efterfrågeanpassat sortiment, men har inte en tillfredsställande 
omsättning (Göteborgs stad stadsbyggnadskontoret, 2008, s.19).
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Husen i formpressad betong ger området Skolspåret en 
stark karaktär. Vissa verksamheter återfinns i husens 
bottenvåning. Unika konstinstallationer binder ihop 
huskropparna.

På vissa ställen i Hjällbo återfinns ny gårdsmöblering, 
här ett exempel från Skolspåret.



3.2.1 Förändringar

Många av husen i Hjällbo har rustats upp och målats om både 
utvändigt och invändigt. Bostadsföretaget och stadsdelsnämnden 
har genomfört omfattande förnyelse- och upprustningsarbeten 
i Hjällbo (Göteborgs stad stadsbyggnadskontoret, 2008, s.15). 
De ursprungliga husen har genomgått många renoveringar och 
ombyggnader. 

Sandspåret och Bergsgårdsgärdet byggdes varsamt om under 
1990-talet. Dessa ombyggnader behandlade låga hyreshus 
med bra lägenheter och goda utemiljöer (Göteborgs stad 
stadsbyggnadskontoret, 2008, s.26). Ombyggnaden utfördes på 
grund av energiskäl, husen tilläggsisolerades och gavs mindre 
fönster. Det har visat sig att ombyggnaden inte var hållbar, 
fuktskador och sprängningar av tegelfasaderna har förekommit. 
I skrivande stund läggs plastplattor på fasaderna i söder och 
fasaderna ska målas om i enhetliga färger. De ”laxrosa” husen 
vid torget slammades och målades om 2003-2004, balkongerna 
glasades in.

Bondegärdet och Hjällbo Lillgata renoverades 2003 respektive 
2004. Renoveringen behandlade inglasning av balkonger, 
uterum och ny färgsättning av fasader. Detta har i hög grad 
bidragit till att höja områdets attraktivitet (Göteborgs stad 
stadsbyggnadskontoret, 2008, s.27). 

Under 2008 startade en renovering av samtliga badrum i 
Skolspårsområdet, i samband med detta påbörjades också en 
upprustning av utemiljöerna. Husen består av formpressade 
betongelement. Mycket på husen är originalskick, dock har 
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Renovering av fasader i Sandspåret.

Gårdarna i Bergsgårdsgärdet har blivit upprustade. 
Bland annat har en del träd tagits bort för att skapa en 
ljusare och tryggare miljö. Husen har fått ny färg och 
inglasade balkonger.
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lufttrummor och tak målats om på 1980-talet. Länsstyrelsen har 
föreslagit att Skolspåret ska byggnadsminnesförklaras. Husen i 
Skolspåret har många unika detaljer skapade av arkitekten Arne 
Nygård (AB Hjällbobostaden, Skolspåret).

Hjällbo centrum byggdes 1969, av White Arkitektkontor AB, och 
byggdes om 2001, av Liljewall Arkitekter AB.  Ombyggnationen 
gav Hjällbo centrum ett helt nytt utseende (Hjällbo centrum). 
Nya inslag blev en påbyggd huvudbyggnad i glas, saluhall på 
torget, nya butiksytor, ombyggd hållplats för kollektivtrafiken 
och en ny, mer trafiksäker rondell. Upprustningen av Hjällbo 
centrum genomfördes i samråd med de boende. Butikerna i 
höghusens bottenvåningar och klockan på torget är resultatet 
av boendesamverkan. Den lokala servicen i Hjällbo centrum 
behöver fortfarande stödjas och utvecklas (Göteborgs stad 
stadsbyggnadskontoret, 2008, s.19). En ombyggnad påbörjades 
2009, av Hjällbobostäder tillsammans med en landskapsarkitekt, 
och ska vara klar 2010. Torget ska bli stenlagt, ett konstverk, 
sittplatser och två stora stenlagda schackspel ska tillföras.

I dagsläget genomgår torget i Hjällbo en mindre 
upprustning. Fler sittplatser och stora schackspel är 
några av de komponenter som ska tillkomma.

De laxrosa höghusen, som är samma typ av hus som 
återfinns i Hammarkullen, har blivit något av en 
symbol för Hjällbo. Husen har fått inglasade balkonger 
och en slammad och målad fasad.
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3.2.2 Områdesbeskrivning 

Hjällbo består av fem stycken mindre flerbostadshusområden. 
Bebyggelsen ligger samlad runt ett centrum och torg i närheten 
av en spårvagnsstation. Runt torget finns en kyrka, pizzeria, 
butiker och annan service. 

Bergsgårdsgärdet

Bergsgårdsgärdet består av nio låghuslängor i rött tegel och 
tre sjuvåningshus vid torget. Höghusen har nyrenoverade och 
persikofärgade fasader vid Hjällbo Centrum. Bergsgårdsgärdet 
är det område som ligger närmast spårvagnen och torget. Alla 
lägenheter har balkong (många är inglasade) eller uteplats. På 
gårdarna finns sopkärl för kompostering.

Skolspåret
 
I Skolspåret har de flesta lägenheter balkong. Bebyggelsen har 
tidstypiska material och färgsättning. Taken är inklädda med 
korrugerad färgad plåt. Skolspåret består av låghus i tre våningar 
samt skivhus och punkthus i sju våningar. Husen har flera olika 
detaljer, bland annat placerade på taken. Det finns mindre 
konstverk vid varje entré, snäckformade nedgångar till garagen 
och ett hundratalmeter långt skärmtak som skydd för gående 
på väg till torget. Mellan husen återfinns grönytor med lek- och 
grillplatser.

Trevåningshusen i Bergsgårdsgärdet.

Skolspåret med sina typiska hus med formpressade 
betongfasader och infälld balkonger.
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Sandspåret

I Sandspåret finns sex tegelhus i tre våningar. Lägenheterna 
har balkong eller uteplats. Husen vänder sig mot varandra, 
med entréerna mot en innergård. På så sätt är varannan gård 
en entrégård, med lekplats och planteringar, och varannan en 
bakgård, med uteplatser i bottenplan och öppna gräsytor. Det 
finns även kompostkärl på gårdarna. Väster om byggnaderna 
finns öppen parkering samt garagelängor närmast husen.

Bondegärdet
 
I Bondegärdet finns enbart trevåningshus. Husen bildar 
halvslutna gårdar som skapar definierade gårdsrum. 
Lägenheterna i bottenplanet har uteplatser med egen 
ingång. Bondegärdets bebyggelse har mer mänskligskala än 
övriga byggnadskluster i Hjällbo. Det finns dock gårdar av 
bakgårdskaraktär med enbart tomma gräsytor här också. Dessa 
gårdar har inga entréer eller uteplatser som vända mot sig utan 
utgör bara avstånd mellan bebyggelselängorna.

Hjällbo Lillgasta

På Hjällbo Lillgata finns höghus i sju våningar uppe på en höjd 
mot skogsbrynet i norr. Lägenheterna har inglasad balkong eller 
uteplats. Parkeringar finns i söder, det finns både en öppen 
parkeringsyta och parkeringar i berget. Huslängan i öst är 
inhägnat med stängsel, där finns företagsverksamhet.
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I Sandspåret har fasaderna delats in i olika färgfält. Alla 
hus i området består av fyra våningar placerade i syd-
östlig riktning.

Husen i Bondegärdet är de som har genomgått den 
största förändringen. Här har balkonger glasats in, 
fasaden målats om och gårdarna har genomgått en 
stor förändring.
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Bebyggelsemönster

Områdets viktigaste entré, spårvagnsstationen, ligger placerad 
i en sänka mellan områdets bostadskluster. För att ta sig till och 
från stationen finns trappor upp till en bro som binder samman 
östra och västra Hjällbo med varandra. Stationen ligger dock nära 
centrum och torget. De flesta byggnaderna i Hjällbo består av 
längor placerade parallellt med varandra. De flesta byggnaderna 
ligger i öst-västlig sträckning, några ligger i nord-sydlig sträckning. 
Det finns också bebyggelse placerad så att den bildar mer slutna 
gårdsrum. 

Trafik, parkering och grönstruktur 

I Hjällbo finns en mycket begränsad biltrafik, trafiken består 
av diverse servicefordon. De boende parkerar i utkanten av 
bebyggelsen. Öppna markparkeringar dominerar i Hjällbo. Det 
finns också ett stort parkeringsgarage öster om Bergsgårdsgärdet. 
Intill bostäderna i Bondegärdet finns även en del garagelängor. 
Den vegetation som finns består främst utav av öppna gräsytor 
och enstaka träd. Terrängen är starkt kuperad vid spårvägen och 
Hjällbogatan samt Hjällbo Lillgata. Spårvägen och Hjällbogatan 
ligger under bebyggelsens marknivå och bebyggelsen på Hjällbo 
Lillgata har högre marknivå än övrig bebyggelse. Sydväst om 
flerbostadshusen finns skola och förskola, här börjar också den 
omgivande skogen.

De flesta husen i Hjällbo är utplacerade parallellt 
med varandra vilket gör att många gårdar är dåligt 
definierade. Här hjälper ett parkeringsgarage till att 
definiera gården lite bättre.

Parkeringsdäck placerat i utkanten av området. I 
det här fallet är parkeringsdäcket placerat som en 
skyddande barriär mot bil och spårtrafik, något som är 
vanligt i miljonprogramsområden.
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Fasaderna i området Sandspåret har blivit skadade 
sedan renoveringarna under 1990-talet. 

I dagsläget renoveras vissa fasader i Sandspåret. 
Utanpå den befintliga tegelfasaden läggs plattor 
i plastmaterial, fasaden kommer att behålla den 
befintliga färgskalan.

Fasader

Inom Hjällbos bostadsområden är fasaderna likadana med 
undantag från Bergsgårdsgärdet. I Bergsgårdsgärdet finns två 
olika fasadutformningar. Den ena fasadutformningen består av 
rött tegel i trevåningar och den andra av laxrosa putsfasader i sju 
våningar. Putsen har applicerat utanpå den ursprungliga fasaden 
av betongelement. Sjuvåningshusen ligger närmast torget.
Husen som ligger i Skolspåret har karakteristiska sten- och 
betongelementskivor med runda tryckmönster. Taknock, 
fläkttrummor och balkongräcken har avvikande färg i blått, 
rött eller grönt. I Sandspåret har fasaderna förändrats kraftigt. 
Husens ursprungliga tegelfasader har målats i olika färger så att 
fasaden delas upp i mindre enheter. Färgsättningen förkortar 
det horisontella perspektivet genom uppdelningen av enheter, 
trapphus, i olika färger. Färgsättningen avviker dock inte mycket 
från den ursprungliga röda tegelfärgen. Bondegärdets fasader är 
nyrenoverade med bottenvåningarna färgsatta i varma färger, 
de översta våningarna har gråfärgade betongelement. De stora 
inglasade balkongerna dominerar fasaderna och ger karaktär åt 
husen. Fasaderna på Hjällbo Lillgata domineras starkt av de röda 
bottenvåningarna och de postmodernistiska balkongerna.
Alla Hjällbos byggnader har indragna entréer. I vissa enstaka fall 
har entréerna markerats med mindre skärmtak eller avvikande 
färgsättning, men generellt sätt är entréerna mycket anonyma 
och intetsägande. En del entréer har belysning, men inte alla.
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Formpressad betong med sjösten, i Skolspåret.

Hjällbo Lillgata. Husens fasader har blivit ommålade, 
nya fönster har också monterats. Detta hus innehåller 
även kontor och diverse verksamheter.

I Bondegärdet har fasaderna slammats och målats i 
ljusa färger. Bottenvåningen har fått en kontrastfärg 
och inglasade balkonger har monterats.

Bergsgårdsgärdet. Fyravåningshusen har en röd 
tegelfasad med halvt infällda balkonger.



Gårdar 

De dominerande gårdarna består av långsmala utrymmen mellan 
parallella bebyggelselängor. Bondegärdet har de tydligaste 
definierade gårdsrummen. I Hjällbo finns diverse lekplatser 
och idrottsfaciliteter, främst i närheten av skolor och förskolor. 
Möbleringen i Hjällbo varierar med bebyggelseområdena. På 
många ställen finns modern offentlig möblering utplacerad, 
men på vissa gårdar finns äldre möblering kvar. Den äldre 
möbleringen är hårt sliten och en del av den helt nedgången. 
Belysningsarmaturerna varierar i Hjällbos olika områden. De mer 
publika platserna, såsom torg och skolgårdar är väl belysta.
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Sandspåret. Långsmala gårdar bildade av långa 
parallella huslängor. På gårdarna återfinns ofta 
lekplatser och sopsorteringsstationer.

Sandspåret, på husens ”baksida” där det saknas 
uteplatser uppstår en död yta som inte har en 
definierad funktion och ofta står oanvänd.
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Gårdarna i Bondegärdet är bra definierade och innehar 
en relativt bra rumskänsla. 

Gårdsutformningen i Bergsgårdsgärdet påminner 
mycket om det i Sandspåret. Husens utformning bidrar 
dock till att avgränsa gården på ett lite bättre sätt.

Gårdarna i Skolspåret är stora och gröna. Här finns 
mindre sittgrupper och flera lekplatser.

Hjällbo Lillgata. Gårdsrummet är litet i förhållande till 
hushöjden, men gården upplevs ändå inte som särskilt 
intim. Skog i norr och ett parkeringsdäck i söder bidrar 
till detta.
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Stråk

Det finns ett tydligt stråk i Hjällbo, detta leder från väster via 
centrum över väg och spår till Hjällboskolan. Det finns ytterligare 
en bro över spåret, men denna är smalare och har inte samma 
frekventa användning. 

Gränser eller barriärer

Den största barriären i Hjällbo är Hjällbovägen och spåret som 
delar området i två halvor. En annan barriär som finns består av 
höjdskillnaden i nordöst. I nordöst ligger Hjällbo Lillgata, det finns 
två vägar dit upp. Det finns en långa trappa i väst och en bilväg i 
öst.

Knutpunkter

Hjällbos huvudknutpunkt ligger vid centrum, där inomhusgalleria 
med butiker, restauranger och annan service finns. Vid centrum 
finns också Hjällbo kyrka och bron som leder över Hjällbovägen 
och spåret.

Landmärken

Det finns inget landmärke i Hjällbo, möjligtvis skulle de tre 
sjuvåningshusen i laxrosa kunna räknas som landmärke. Men 
dessa hus syns inte från hela Hjällbo utan endast från stråket 
förbi centrum.

Distrikt eller områden

I Hjällbo finns sju olika områden. I Skolspåret, Sandspåret, 
Bondegärdet och Hjällbo Lillgata bildar husens lika utformning 
och placering en helhet för området. Bergsgårdsgärdet uppfattas 

som två olika områdena. Trevåningshusen uppfattas som ett 
enhetligt område och de tre sjuvåningshusen uppfattas mer 
som enhetligt med centrumområdet. Centrumområdet bildar 
en egen helhet på grund av sin placering längs torget och 
centrumfunktionerna samt av husens olika arkitektur. Det sjunde 
området ligger söder om centrum och består av bebyggelse i en 
våning, där finns verksamheter i form av förskola, folktandvården 
och Lärjedalens vårdcentral. 

3.2.3 Lynch-analys



     39
Ortofoto: © Lantmäteriet Gävle 2009. Medgivande I 2008/1932.



     �0

Styrkor

•	 Bilfria och gröna innergårdar

•	 Konstinstallationer

•	 Central spårvagnshållplats

•	 Torget fungerar som mötesplats

•	 Barnvänligt, närhet till skola och förskola

Möjligheter

•	 Utveckla torget

•	 Utveckla närheten till skogen

  Svagheter

•	 Bostadsområdena är skilda från varandra

•	 Storskaliga byggnader och gårdar

•	 Spårvägen och Hjällbogatan delar området

•	 Kraftig terrängskillnad

•	 Bakgårdar med otydlig funktion

 

Hot

•	 Bristande underhåll

•	 Skadegörelser och klotter

•	 Ökad konkurrens från omgivande centrum

3.2.4 SWOT-analys



Styrkor

Hjällbos styrka är som i många andra miljonprogramsområden 
de gröna och bilfria innergårdarna. Det finns konstinstallationer 
som skapar en unik karaktär i Skolspåret. Spårvagnshållplats är 
centralt placerad i området. Hjällbo har ett torg som fungerar 
som social mötesplats. I Hjällbo finns det närhet till lekplatser och 
förskolor, det är barnvänligt.

Svagheter

De olika områdena i Hjällbo är uppdelade och dåligt 
sammankopplade med varandra. Byggnaderna är storskaliga och 
gårdsrummen är inte anpassade till en mänsklig skala. Spårvägen 
utgör en stor barriär och delar upp Hjällbo i två skilda halvor. 
Höjdskillnaden mellan de två områdena, Bondegärdet och Hjällbo 
Lillgata, i östra Hjällbo utgör också en barriär. En del gårdar i 
Hjällbo har bakgårdskaraktär med otydlig funktion.

Möjligheter

I Hjällbo finns ett levande torg, detta skulle kunna utvecklas som 
mötesplats och för handel. Närheten till skog kan utnyttjas bättre, 
här skulle en äventyrsbana kunna förläggas. Skyltning och tydliga 
stråk till- och genom skogen kan utvecklas.

Hot

Ett hot mot bebyggelsen i Hjällbo är bristande underhåll och 
renovering. Likaså klotter och skadegörelse som bidrar till en 
känsla av övergivenhet. Hjällbo centrum kan hotas av ökad 
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konkurrens från andra centrum i närheten.

3.2.5 Egna reflektioner

Kalles reflektioner

Intrycket av Hjällbo är splittrat. De olika delområdena inom 
Hjällbo har olika styrkor och svagheter. Torget, placerat centralt 
i Hjällbo, uppfattas som en oerhörd tillgång för området. Torget 
har, i motsats till många andra torg i miljonprogramsområden, 
en stark rumslig kvalité. De omgivande byggnaderna och folklivet 
skapar något av en stadskänsla. Med ytterligare förbättringar 
kan torget bli en mötesplats, kanske inte bara för boende i 
Hjällbo, utan för andra människor också. Redan idag finns här 
många verksamheter och det finns ytterligare möjligheter för 
etableringar.

Bondegärdet uppvisar bra gårdslösningar och även Skolspåret 
har en ganska bra gårdsbildning på vissa ställen. Dock uppvisar 
övriga områden en svag rumskänsla i på gårdarna. Ofta ligger 
lamellhusen placerade på rad och gårdarna ”försvinner ut i 
ingenting”. Att stänga gårdarna skulle kunna förbättra miljön i 
Hjällbo.

Det är tydligt att spårvagnshållplatsen är bra placerad i området 
men placeringen av spårvägen leder också till att hela Hjällbo är 
väldigt tydligt uppdelat. Den västra delen är helt skild från den 
östra av spårvägen.

Husen varierar i form av utseende, materialval och utformning. 
Men eftersom att de olika klustren med hus är tydligt 



uppdelade skapas ändå inte en känsla av variation. Den närhet 
till ett naturreservat som finns är något som bör utnyttjats 
bättre. Torget är i dagsläget Hjällbos största kvalité medans 
gårdsbildningarna på många ställen uppvisar bristande kvalitéer. 

Lindas reflektioner

Hjällbo hålls samman av bebyggelsen som består av 
flerbostadshus byggda under miljonprogrammet. Byggnaderna 
är typiska för sin tid och är i behov av att rustas upp eller byggas 
om, både med tanke på teknisk hållbarhet och på estetik.  Inom 
Hjällbo finns olika delområde som är skilda från varandra. 
Områdenas bebyggelse skiljer sig från varandra, men Hjällbo 
upplevs inte som ett varierat område. Detta på grund av att alla 
hus med samma utförande ligger bredvid varandra. Det finns två 
delområden, Bondegärdet och Sandspåret, som är mer anpassat 
för människan. Där är skalan mindre och balkonger med mera ger 
variation samt levandegör fasaderna. 

Hjällbos styrka är torget där bebyggelsen ligger placerad så 
att ett väl definierat rum bildas. Runt torget finns varierad 
bebyggelse som ger liv åt rummet. Hjällbos torg är en den 
största mötesplatsen i området, torget ligger i närheten av 
inomhusgallerian och trappan ner till spårvagnshållplatsen. 
På grund av spårvägen och Hjällbovägen delas Hjällbo i två 
tydliga halvor. Hjällbovägen och spåret har lägre marknivå 
än bebyggelsen. Samtidigt som spårvägen utgör en god 
kommunikation så försvårar höjdskillnaden för rörelsehindrade. I 
sydväst finns en tydlig områdesgräns bestående av Hjällbovägen 
och spåret.
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Gårdarna är långsmala och många har endast gräsmattor. För att 
skapa en bättre rumskänsla och mer variation skulle bebyggelsen 
kunna delas upp mer vertikalt, den horisontella sträckningen 
måste brytas. Gårdarna skulle också kunna delas upp tydligare 
och ges variation i storlek genom komplementbyggnader på 
gårdarna eller tillbyggnad på befintliga hus. I Bondegärdet finns 
mer slutna och varierande gårdar.
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Kap.4
Analys &
Slutsatser
   Detta kapitel innehåller sammanfattande analyser av de sex 
   genomförda fallstudierna. Analyserna utmynnar i fem generella 
   problem. Problemen ska ligga till grund för föreslagna åtgärder i 
   nästkommande kapitel.
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4.1 Sammanfattning av LYNCH-analyser

Stråk som förbinder Guldringen och Silverringen i 
Ringdansen. Stråket går via centrumgallerian och 
busshållplats finns i närheten.

Spårvägen delar Hjällbo i två delar. I Hjällbo finns 
gångbroar som sammankopplar området.

Lynch-analyserna visar att det finns få element i områdena. 
Miljöerna är splittrade, fattiga på intryck och svårorienterade.

Stråk

I fem av de sex fallstudierna finns det minst ett stråk. De flesta 
områdena har endast ett stråk, som leder förbi pizzerior, 
butiker och service. I ett av området finns inget stråk, och i ett 
annat finns två. Stråken kännetecknas av att det rör sig mycket 
människor till fots här och att parkeringar samt hållplatser 
för bussar eller spårvagnar finns i närheten. Andra gång- och 
cykelvägar i området är mer privata och där rör sig endast de som 
bor vid de närmaste husen. Eftersom miljonprogramsområden 
byggdes som enbart bostadsområden finns inga bottenplan med 
butiker som levandegör vägar och stråk.

En avsaknad av stråk kan leda till att ett område lätt blir uppdelat 
och inte upplevs som ett område utan flera olika mindre enheter 
med dålig koppling till varandra. I många fall saknas stråk som 
binder ihop området till en sammanhängande enhet.

Mer sammanhängande stråk behöver skapas för att binda 
samman de olika delområdena inom samma område. För att 
levandegöra stråk kan butiker och service förläggas i bottenplan 
på bebyggelsen. I Ringdansen finns bra exempel på att 
levandegöra den fysiska miljön på detta sätt. Där har förskolor, 
skola och andra företag sin verksamhet i bottenplan på ett eller 
flera hus.

Gränser eller barriärer

I hälften av fallstudierna (3 områden) finns det minst en barriär. 
Barriärerna utgörs av starkt trafikerade vägar, visuella barriärer 
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och höjdskillnader. I alla de sex fallstudierna finns vägar som 
omsluter områdena, men då områdena har en omgivning som 
inte bjuder in till vistelse ses dessa vägar inte som barriärer. 

För att överbrygga barriärer kan vägar utformas med större 
hänsyn till fotgängare och cyklister. Övergångställen och 
avsmalnade vägar är exempel på detta. För att överbrygga 
höjdskillnader kan ramper anläggas, trappor renoveras och 
kompletterande bebyggelse beaktas. Vid kompletterande 
bebyggelse kan höjdskillnader tas upp inne i huset med eventuell 
hiss eller rulltrappa.

Knutpunkter

Det finns minst en knutpunkt i alla områden, de flesta områdena 
har en huvudknutpunkt samt en eller flera mindre knutpunkter i 
området. Knutpunkterna ligger intill stråk, hållplatser, butiker och 
serviceutbud. De största knutpunkterna i varje område har någon 
form av inomhusgalleria.  De mindre knutpunkterna kan bestå av 
olika slags stråk som möts eller mindre centrumfunktioner.

Det finns en del mindre torg i områden som känns övergivna 
och skulle behöva ett uppsving. Det är dock viktigt att 
försöka ha olika karaktär eller funktioner vid de olika mindre 
knutpunkterna så att dessa inte konkurrerar ut varandra. Många 
knutpunkters attraktivitet kan ökas genom bättre underhåll 
och mindre förändringar. Tillförsel av sittgrupper och dylikt i 
avvikande utformning som ger karaktär åt platserna, annorlunda 
markbeläggning, eller vegetation är exempel på små förändringar 
som kan öka attraktiviteten.

Knutpunkt i Hjällbo, knutpunkten utgörs av torget där 
butiker, kyrka och torghandel finns.

Här syns ett av de två terrasshusen i Gårdsten. 
Terasshusen i Gårdsten är landmärken som syns tydligt 
på håll och går att orientera sig efter.
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Landmärken

I två av de sex fallstudierna finns landmärken. Landmärkena 
består av två höghus i Porten och de två terrasshusen i Gårdsten. 
Dessa byggnader avviker starkt från omgivningen och syns 
tydligt på långt håll. I många miljonprogramsområden är husen 
massproducerade och ser likadana ut, perspektiven blir långa och 
inget speciellt skiljer sig i omgivningen. Områdena kan uppfattas 
som monotona, dock finns det i många av fallstudiernas 
delområden specifika konstverk som kan vara till hjälp för 
orientering. Men dessa konstverk är inget som syns på håll, 
endast boende närmast vet vart konstverket finns.

Det behövs inte alltid landmärken i bostadsområdena, men 
variation i miljön. Variation ger mer liv och spänning åt platsen 
samt gör det lättare att orientera sig. Landmärken kan finnas i 
omgivningen och hjälper invånare i staden att orientera sig.

Distrikt eller områden

I fem av de sex fallstudierna finns det ett antal delområden inom 
varje undersökt område. Det sjätte området utan delområden 
är en geografiskt mindre enhet och kan i sin helhet uppfattas 
som ett enda område. I de andra fallstudierna kännetecknas 
delområdena av sin likformiga bebyggelseutformning och 
placering i landskapet.

Den tydliga uppdelningen inom ett större område ses som ett 
problem. Att husen skiljer sig åt utseendemässigt är i sig inget 
problem. Det bidrar istället till en större variation. Det är de svaga 
kopplingarna mellan de mindre delområdena som är ett tydligt 
problem.

I västra Gårdsten finns olika konstverk på gårdarna. 

Till höger finns Östra Gårdsten och till vänster Västra 
Gårdsten. Längst bort i bilden finns Norra Gårdsten. 
Områdena är tydligt uppdelade med dalen i mitten.
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 Styrkor

•	 Bilfria innergårdar. 
•	 Ingen genomfartstrafik.
•	 Stora centrala grönytor - ofta kuperade. 
•	 Naturnära läge.
•	 Närhet till lekplatser och förskolor - barnvänligt.
•	 Tillgång till många funktioner i form av 

gemensamhetslokaler, barnavårdscentraler, 
idrottsanläggningar, restauranger mm.

•	 Bra kollektivtrafikförbindelser

 
 Möjligheter

•	 Mycket stora ytor med möjlighet till förtätning med 
bostäder, parker, utveckling av handel, diverse 
aktiviteter eller lokalt omhändertagande av vatten (LOD).

•	 Möblering på gårdar kan förbättras.

 Svagheter

•	 De olika byggnadstyperna är uppdelade och avgränsade 
ifrån varandra – Barriäreffekter inom området.

•	 Storskaliga byggnader och gårdsrum (delvis eller helt) 
som inte är anpassade till en levande miljö.

•	 En monotoni i bebyggelsen - variation saknas.
•	 Eftersatt skötsel och dåliga materialval.
•	 Stora odefinierade ytor, 
•	 En outnyttjad parkeringskapacitet – stora outnyttjade 

ytor.

 Hot

•	 Skadegörelse och ett bristande underhåll
•	 Områdenas torghandel/centrumgallerior kan utsättas för 

hård konkurrens med nedläggningar som följd.

4.2 Sammanfattning av SWOT-analyser



Styrkor

•	 Bilfria innergårdar. 
•	 Ingen genomfartstrafik.

En av de främsta egenskaperna som återfinns i alla de 
analyserade områdena är den starkt begränsade trafiken. 
De olika områdena är generellt sett uppbyggda med en stark 
trafikuppdelning inspirerade av SCAFT-principen. Skriften SCAFT 
publicerades 1968 och var den första skriften innehållande 
riktlinjer för nya tätorters trafikplanering. Riktlinjerna i skriften 
som utgavs av dåvarande Planverket (Boverket) i samarbete med 
Vägverket utformades främst med tanke på trafiksäkerheten 
(Holmberg, 1996, s.64). 

De områden som är planerade enligt SCAFT-principens riktlinjer 
är ofta tydligt uppdelade vad gäller olika sorters trafikslag. 
Denna typ av planering är kanske inte alla gånger att föredra 
men i fallet med områdenas när- och gårdsmiljö är detta sätt att 
dela upp trafikslagen i huvudsak positivt. Områden är i princip 
utformade med en omgivande väg som försörjer parkeringarna 
som ofta ligger placerade i utkanten av området. Parkering sker 
alltså oftast utanför strukturen av hus och bilarna korsar aldrig 
gårdsbildningen mellan husen. Gårdarna blir därför ofta helt fria 
från trafik med undantag från enstaka servicefordon. Detta är ur 
säkerhetssynpunkt mycket bra och leder till att barn kan vistas 
i områdets gårdsmiljö utan större risk för att utsättas för fara 
från biltrafik. Om en risk fanns för att barn skulle vara osäkra 
i gårdsmiljön skulle detta med stor sannolikhet innebära att 
föräldrar skulle vara mer restriktiva när de släpper ut sina barn i 
närmiljön.
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Ringdansen i Norrköping är ett perfekt exempel på att 
många miljonprogram förfogar över bilfria innergårdar 
av hög kvalité. Här förekommer endast en mycket 
starkt begränsad trafik i form av diverse servicefordon.

Centralt placerat i kvarteret Porten i Hageby, 
Norrköping, finns en mycket generös parkliknande yta 
med diverse konstverk. Onekligen en kvalité att förfoga 
över nära sitt boende.



Frånvaron av trafik leder också till att störningar i området 
på grund av buller och utsläpp är mycket stark begränsade, 
något som kan vara ett betydande problem i till exempel 
innerstadsområden.

Även om frånvaron från biltrafiken i huvudsak är mycket positiv 
så kan man se frånvaron av trafiken som något som ytterligare 
späder på den bild av dessa områden som platser där få saker 
sker och att områden på grund av saknad trafik kan upplevas som 
ett område fritt från aktivitet och därmed upplevas som dött. 

En förtätning i områdena kan vara svår att genomföra på grund 
av att all trafik i området är beroende av en väg som försörjer 
alla lägenheter. Denna väg måste i princip ligga kvar för att inte 
alla angöringar till parkeringsdäck- och parkeringsgarage ska 
omintetgöras. 

•	 Stora centrala grönytor - ofta kuperade. 

I alla analyserade områden finns det tillgång till generösa 
grönområden i boendets absoluta närhet. Detta är en av de 
innebyggda styrkorna i den modernistiska byggnadstraditionen. 
Termen ”Hus i park” kan i många områden tas bokstavligt, 
då känslan att befinna sig i ett grönområde med utplacerade 
huskroppar i strukturfasta mönster, ibland kan infinna sig. Att ha 
tillgång till grön- och parkområden intill sitt boende är naturligtvis 
en oerhört stor kvalité i sig. Ibland upplevs dock dessa områden 
dåligt integrerade med bebyggelsen. Ibland kan de också vara 
överdimensionerade, svårframkomliga och odefinierade. Detta 
leder till att de ibland kan upplevas som onödiga och utan syfte 
men sammantaget är de stora grönområdena en stor kvalité.
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Gårdsten försörjs av en matarväg som ringar in det 
stora området. Parkeringsgarage, parkeringsdäck och 
friliggande parkeringar är placerade i utkanten av 
bostadsområdet.

I Gårdsten finns ett större rekreationsområde 
kallat ”Dalen”. Där finns bland annat tennis- och 
minigolfbanor. Grönområdet omsluts av tre olika 
bostadsområden som tillsammans bildar Gårdsten.



       •						Naturnära läge.

De flesta områdena är placerade i stadens utkanter och detta 
innebär att områdena inte ligger långt från skog och mark. Skog 
och sjöar finns ofta på bara några minuters gångavstånd. Detta är 
en kvalité som inte fullt har utnyttjats i områdena. Integrationen 
mellan bebyggelsen och skogsmarken är ofta dålig. Många gånger 
beroende på uppbyggnaden av trafiksystemet som innebär 
att en stor väg kapslar in bebyggelsen och skapar en fysisk 
och mental barriär till skogsmarken. Områdena är ofta starkt 
zonplanerade, detta påverkar kontakten med naturen negativt. 
Den omgivande skogen upplevs också ibland mer som en 
kvarlämning av skogsmark istället för en skogsmark med kvalité 
och rekreationsförutsättningar. Att områdena ligger nära naturen 
är dock en klar konkurrensfördel i jämförelse med exempelvis 
innerstadsområden.

•	 Närhet till lekplatser och förskolor - barnvänligt.

På de stora gröna gårdarna finns ofta ett rikt utbud av lekplatser. 
I vissa områden finns ett flertal olika lekplatser med olika 
inriktning på samma gård. Detta är naturligtvis en oerhört 
stor kvalité för barnfamiljer. Gårdarna är i de allra flesta fall 
utformade för barn och generellt sett upplevs gårdarna och 
närmiljön i de analyserade områdena som mycket barnvänliga.

På gårdarna eller i anslutning till gårdarna och närmiljön finns 
ofta många förskolor. Om man bor i ett av de analyserade 
områdena så har man en stor chans att kunna placera sina 
barn på en förskola i absolut närhet till hemmet. De flesta 
förskolorna har tillkommit efter den ursprungliga bebyggelsen. 
Detta på grund av att det har visat sig att det har bosatt sig 
många barnfamiljer som dessutom i många fall har ett stort 

     50

Lekplatser och grönytor finns i överflöd i alla områden. 
Gårdarna innehåller många aktiviteter och är mycket 
barnvänliga.

Ringdansen i Norrköping ligger precis intill ett större 
skogsområde och bara några minuters gångväg från 
Ensjön som bjuder på badmöjligheter.



antal barn. Många av förskolorna har byggts på 90-talet. 
Arkitekturen på de flesta additionsbyggnaderna stämmer därför 
inte överens med den ursprungliga arkitekturen som återfinns i 
miljonprogramsområdena.

•	 Tillgång till många funktioner i form av 
gemensamhetslokaler, barnavårdscentraler, 
idrottsanläggningar, restauranger mm.

 I de analyserade områdena återfinns påfallande ofta många 
funktioner i form av exempelvis butiker, restauranger, 
barnavårdscentraler med mera. Ofta återfinns någon form av 
”centrumgalleria” eller ett torg i områdets mitt där en frukt 
och grönt- och en mindre livsmedelbutik med postombud 
återfinns. Här kan också frisör, pizzeria och café ofta påträffas. I 
många av områdena finns också ytterligare social service i form 
av exempelvis kyrkor, serviceboende, gemensamhetslokaler, 
bibliotek och folkets hus med mera.

En del områden är närmast självförsörjande när det gäller 
funktioner och en del av miljonprogramsområdena fungerar i 
princip som en liten ”stad i staden”. Det som man dock kan säga 
är att det finns ett begränsat antal arbetsplatser i förhållande till 
antalet boende i områdena.

						•	 Bra kollektivtrafikförbindelser

De flesta områden har en mycket bra kollektivtrafikförsörjning. 
Antingen med buss eller, i fallet med Göteborgs förorter, med 
både buss och spårvagn. Eftersom att bilinnehavet i områdena 
generellt sätt är lägre än snittet innebär det också att relativt 
många utnyttjar kollektivtrafiken. 
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Runt Hammarkulletorget finns en rad 
samhällsfunktioner samlade.

Centrumgallerian i Ringdansen, Norrköping, 
innehållande restaurang, café, spelbutik, frisör och 
kyrkolokaler.
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Hammarkulletorget. Nedgången till Hammarkullens 
spårvagnshållplats, Göteborgs ända hållplats under 
marknivå.

Stora gräsytor med en, i många fall, odefinierad 
användning medverkar till att fragmentera 
miljonprogramsområdena. Östra Bergsjön, Göteborg.

Det är lätt att ta sig till områdena både med bil. Dock så ligger 
områdena placerade så att få människor som inte har ett ärende 
på platsen har anledning att passera området eftersom att 
det ofta ligger otillgängligt lokaliserat. Områdena ligger ofta i 
”återvändsgränder” vilket är bra när man tänker på den låga 
genomfartstrafiken men detta leder till att områdena ofta känns 
”utkastade”, otillgängliga och dåligt integrerade i staden. Att 
ta sig till områdena gående är mycket svårt då gångvägar ofta 
saknas och avstånden ofta långa.

Svagheter

•	 De olika byggnadstyperna är uppdelade och avgränsade 
ifrån varandra – Barriäreffekter (inom området).

Vid analys av områdena har det visat sig att inom 
områdesavgränsningen så finns det tydligt uppdelade mindre 
områden. Den arkitektoniska karaktären på de olika husen 
är oftast densamma i och med att husen är uppförda inom 
en kort tidsperiod. Den modernistiska arkitekturstilen är helt 
dominerande och stilen kan kännas enformig. Att det finns olika 
hustyper inom området är naturligtvis inte negativt i sig, det kan 
motverka monotonin, men den dåliga kopplingen mellan de små 
områdena inom ett större område är besvärande. Områdena 
upplevs, trots en liknande arkitektur, inte som homogena 
områden utan känns fragmenterade, uppdelade och utspridda. 

Man upplever att det i miljonprogramsområdena finns mycket 
oanvänd och outnyttjad markyta. Detta främst i form av 
omotiverade gap mellan byggnadskropparna. Detta leder dels 
till ett överdimensionerat gårdsrum med en omänsklig och 
svårdefinierad skala men också omotiverad avstånd mellan olika 



områden inom förorterna. Ytan som lämnas mellan de mindre 
områdena har inte en tillräcklig storlek för att kvalificera sig som 
rekreationsmark av kvalité men de är tillräckligt stora för att bryta 
upp husstrukturen tillräckligt för att en stadsmässighet ska lysa 
med sin frånvaro. Skalan fungerar inte för att inspirera till möten 
eller aktiviteter, utan känns istället övergiven och utelämnande.

•	 En monotoni i bebyggelsen - variation saknas.

Även om ett område kan vara uppdelat i flera mindre enheter så 
är arkitekturstilen i det närmaste helt intakt. Den modernistiska 
och rena stilen med minimala utsmyckningar dominerar 
fullständigt. Detta innebär att de nya intryck man får genom 
att exempelvis röra sig genom en större stad med varierande 
hus från olika tidsåldrar och med avvikande arkitektoniskt 
uttryck saknas. I miljonprogramsområdena liknar de flesta hus 
varandra. Även gårdsrummen liknar ofta varandra eftersom att 
huskropparna ofta är placerade i tydliga rätvinkliga strukturer. 

Med en så likartad bebyggelse blir det svårare att orienteras 
sig i området och områdena kan framstå som karaktärslösa och 
tråkiga. Denna kritik är välkänd sedan tidigare och uppstod redan 
under tiden när områdena byggdes.

•	 Storskaliga byggnader och gårdsrum (delvis eller helt) 
som inte är anpassade till en levande miljö.

Det som väldigt tydligt upplevs när man rör sig i de storskaliga 
områdena är just att skalan inte bara är storskalig utan i många 
fall upplevs som oerhört överdimensionerad och överdriven. Man 
känner sig liten i rumsuppfattningen och intrycket förstärks av 
att detta ofta är miljöer där aktiviteten är begränsad. Man kan 
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Upprepning av byggnadsvolym och fasadmaterial. 
Detta exempel är från Hammarkullen.

Området kan sägas ha en tydlig karaktär på grund av 
sin sammanhållna och konsekventa design, men husen 
framstår istället som odefinierbara massor där det är 
svårt att orientera sig.



känna sig utsatt i ett stort öppet rum när man rör sig ensam. Ofta 
upplevs aktiviteten mindre än den egentligen är eftersom att de 
stora ytorna bidrar till att sprida ut den aktivitet som finns mellan 
husen över stora oöverblickbara ytor. Ofta finns exempelvis 
gräsytor i kvantitet istället för en yta med en tydlig funktion och 
hög kvalité. 

					•	 Eftersatt skötsel och dåliga materialval.

De analyserade områdena skiljer sig åt när det gäller underhåll 
och renoveringar men generellt sätt kan man konstatera att den 
modernistiska arkitekturen är delvis beroende av stora, rena och 
ljusa ytor och när nedsmutsning, nötning och annan slitning har 
tagit ut sin rätt kan många huskroppar framstå som förfallna och 
vanskötta.

•	 Stora odefinierade ytor

De stora odefinierade ytorna innefattar både gräsytor och 
hårdgjorda ytor. Funktionen är oklar bland annat på grund av en 
odefinierad uppdelning mellan privata, halvprivata, halvoffentliga 
och offentliga ytor. Detta bidrar till att stora ytor förbli oanvända, 
detta ger överlag ett övergivet intryck. Inom miljonprogrammets 
områden finns ofta generösa ytor. Problemet med dessa ytor 
är att de ofta står oanvända och i många fall är odefinierade. 
Med odefinierade menas att ytorna inte fyller någon funktion 
utan istället fungerar som en yta som istället snarare minskar 
attraktiviteten eftersom att ytorna framstår som dåligt 
underhållna och bara upplevs som övergiven yta utan kvalité. 

Främst är det otydligheten i uppdelningen mellan privat, 
halvprivat, halvoffentlig och offentlig yta som är odefinierad. 
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Stora ytor, som stora stunder på dygnet står oanvända 
medverkar till att skapa ett övergivet intryck.

Att material slits och tappar sin ursprungliga lyster är 
inget ovanligt. Men den modernistiska arkitekturen är 
en byggnadsstil som förlorar mycket i sitt uttryck på att 
tappa den ursprungliga fräschören.



Detta leder till en osäkerhet för människor och det leder till 
att stora arealer förblir oanvända och detta leder till att stora 
områden framstår som oanvända och övergivna. 

I de områden där tydliga uppdelningar finns mellan exempelvis 
privat och offentligt upplever man en mer självklar känsla när 
det kommer till att utnyttja de olika funktionerna i området. Ett 
exempel på detta är lekplatserna som ofta finns placerade på 
gårdarna. En lekplats är i sig ganska tydlig i sin definition - här 
ska man leka. Stora gräsytor har inte samma tydlighet, speciellt 
inte när de sträcker sig fram till exempelvis en privat uteplats. Då 
uppstår lätt frågan hur nära den privata sfären man kan röra sig, 
då väljer man hellre att inte använda ytan överhuvudtaget även 
om den egentligen är tillräckligt stor för att inrymma den aktivitet 
man har tänkt sig. Tydliga uppdelningar och en tydlig definition 
av vad den speciella ytan ska användas till underlättar vistelsen i 
områdenas närmiljö.

•	 En outnyttjad parkeringskapacitet – stora outnyttjade 
ytor.

I utkanten av områdena, oftast placerade utanför bebyggelsen 
med hus men innanför den försörjande matargatan, ligger 
vanligtvis friliggande parkeringar. Dessa ytor upplevs många 
gånger som övergivna och outnyttjade. De flesta områden har 
en parkeringskapacitet som överstiger behovet. Det är ofta de 
friliggande parkeringarna som är minst attraktiva för de boende, 
bland annat av säkerhetssynpunkt. På dessa ytor finns stora 
möjligheter till förtätning.
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Parkering i Gårdsten, Göteborg. Dessa stora arealer 
upplevs som outnyttjade och övergivna. Eftersom att 
utnyttjandet av de friliggande parkeringarna ibland är 
låg kan denna yta vara intressant för förtätning.

Stora oanvända ytor som kan användas exempelvis till 
förtätning eller lokalt omhändertagande av dagvatten 
(LOD). Exempel från Östra Bergsjön, Göteborg.



Möjligheter

•	 Mycket stora ytor med möjlighet till förtätning med 
bostäder, parker, utveckling av handel, diverse aktiviteter 
eller lokalt omhändertagande av vatten (LOD).

De stora gröna ytorna kan både vara en kvalité och en svaghet 
om ytan utnyttjas på ett mindre bra sätt. Men tillgången till 
stora oexploaterade ytor är naturligtvis en oerhörd resurs när 
det gäller utvecklingsmöjligheterna i miljonprogramsområdena. 
En förtätning är i de flesta områden önskvärd för att öka 
stadsmässigheten och foga samman olika bostadsenklaver till en 
attraktiv helhet.

Ytorna som finns kan utnyttjas på diverse olika sätt. Att 
förtäta området med nya byggnader är ett sätt, att anlägga 
attraktiva vattensamlingar vid lokalt omhändertagande av 
dagvatten (LOD) är ett annat. Ofta fattas inslag av vatten i 
miljonprogramsområdena och LOD kan vara ett sätt att lösa två 
problem med en åtgärd.

•	 Möblering på gårdar kan förbättras.

Möbleringen av gårdarna är en mycket viktig komponent för 
att skapa en bra och trivsam gårds- och närmiljö. Ofta kan 
sittmöbler medverka till att höja trivseln och tryggheten på 
gården även om möblerna nödvändigtvis inte används i någon 
större utsträckning. Om möbleringen fungerar på ett bra sätt 
kan dessa små mötesplatser medverka till att integrationen och 
kommunikationen inom områdets förbättras. Små mötesplatser 
kan innebära att många oplanerade möten och interaktioner 
mellan boende i området kan inträffa. Att ha bra möblering för 
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Många av de sittplatser som återfinns i områdena 
är dåligt placerade och i vissa fall också dåligt 
underhållna. Hageby, Norrköping.

Vid Rymdtorget i Östra Bergsjön finns ett centrum med 
många olika funktioner. Centrumbyggnaden har under 
de senaste åren förnyats både utseendemässigt och 
funktionsmässigt.



vuxna i närheten av eller precis intill lekplatser är också mycket 
viktigt. Att utveckla dessa små informella mötesplatser är 
någonting som avsevärt kan förbättra gårdsmiljön i områdena.

•	 Centrumgallerior eller torg kan utvecklas med fler 
funktioner och verksamheter.

I många av de analyserade områdena finns väl fungerade 
centrumgallerior eller ett bra utbud av verksamheter och affärer 
på ett centralt placerat torg. En ytterligare utveckling av dessa 
träffpunkter är en viktig ingrediens för att öka attraktiviteten för 
områdena totalt sett. 

Att utveckla handeln kan vara ett av de få sätt förorterna har 
att locka folk från omgivande bostadsområden. Ett ökat utbud 
av affärer och verksamheter hänger ofta ihop med ett ökat 
kundunderlag, något som kan uppnås vid en förtätning av 
områdena. 

•	 Utveckla kontakten med den omgivande naturmiljön.

Många områden har en nära geografisk kontakt med skogs- 
och rekreationsområden, men ofta är byggnaderna och 
gårdsmiljöerna dåligt sammanbundna med den omgivande 
naturmiljön. Integrationen mellan den planerade boendemiljön 
och den oplanerade skogsmarken är ofta dålig. Att skapa mindre 
skogsgläntor i brynet mellan skog och bebyggelse skulle kunna 
vara ett sätt att avdramatisera gränsen mellan planerat och 
oplanerat.

Fler satsningar på aktiviteter och funktioner i närmiljön med 
exempelvis motionsspår och aktivitetsbanor skulle kunna vara ett 
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Denna syn är det första man möts av när man kliver av 
spårvagnen för att ta sig till de södra delarna av Östra 
Bergsjön. Rymdtorget, Bergsjön, Göteborg.

Här är ett exempel från Gårdsten som visar att 
kopplingen till omgivande natur är dålig i de flesta 
miljonprogramsområden.
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sätt att utveckla skogsmiljön. 

•	 Förbättra områdenas entréer för ett bättre intryck.

Att få ett första bra intryck av ett område kan vara viktigt för 
och en mycket viktig del i detta arbete gäller att utveckla det 
som anses vara områdets entré. I många fall handlar det om att 
försöka utveckla och förbättra kollektivtrafikens knutpunkter 
som ofta är det första som möter en i kontakt med området. 
Att till exempel jobba aktivt med att integrera nya hållplatser 
vid etablering av nya byggnader är viktigt för att skapa en väl 
fungerande kollektivtrafik.

• Utveckla de stora grönytorna.

Det finns oerhört stora grönytor som i sig är en kvalité med ofta 
skulle inte närmiljön förlora på att minska ytorna och istället 
satsa på grönytor med kvalité istället. Problemet med det flesta 
grönytor som återfinns i områden byggda med konceptet ”hus 
i park” är att stora ytor finns det gott om men ytorna innehar 
ofta inte den kvalitet som behövs för aktiviteter. Ytan kan 
exempelvis vara tillräckligt stor för att kunna utöva bollspel men 
inte tillräckligt plan för att skapa en spelplan av bra kvalitet. 
Stora grönytor intill husen används inte heller för människor som 
vill ut och promenera, dessa ytor passeras bara för att ta sig till 
exempelvis ett motionsspår.

Stora ytor av skogsmark lämnas ofta kvar på större innergårdar. 
Denna typ av kvarlämnade skogsområden tillför ofta inte något 
nytt till bostadsområdet. Det är naturligtvis inget negativt i 
sig att ha ett kvarlämnat skogsområde i närhet till lägenheten 
men eftersom att dessa områden i de allra flesta fall ligger 

Ett talande exempel på en tydlig uppdelning och 
avgränsning i närmiljön. Ringdansen, Norrköping.

Gård med karaktär av baksida, det är otydligt vad 
gräsytan ska användas till. detta är ett problem dom 
finns i alla områdena.



precis intill större skogsområden tillför inte ett likadant, men 
mindre skogsområde på en innergård en extra kvalité. De stora 
grönytorna bör utvecklas med fokus på aktiviteter och kvalité 
istället för kvantitet.

• Definiera närmiljön för en ökad tydlighet mellan privat 
och offentligt.

Att på ett tydligt sätt definiera de olika ytorna inom ett område 
kan vara ett bra sätt att skapa karaktär, identitet och göra ytor 
mer värdefulla än när de inte har någon tydlig funktion.

Detta innebär inte nödvändigtvis mindre allmän yta utan det gör 
istället att ytan där man verkligen får röra sig kan man röra sig 
med kvalité. Det är viktigt att funktionen på ytan tydliggörs på ett 
bättre sätt. Istället för områden där man känner att man kanske 
inkräktar på den personliga integriteten skapas områden med en 
tydlighet att vistas på.

Hot

•	 Skadegörelse och ett bristande underhåll

Ett tydligt hot mot den estetiska miljön i alla bostadsområden 
är skadegörelse och bristande underhåll som leder till en känsla 
av utanförskap och osäkerhet. Det har visat sig att ju finare de 
boende anser att den estetiska miljön är, desto mindre problem 
uppstår med skadegörelse och klotter.

Om de boende känner en stolthet och ett gemensamt ansvar för 
de hus de bor i minskar ofta problem med skadegörelse snabbt.
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Fasad i Hammarkullen, materialet är inte smutståligt. 
Bättre underhåll eller förnyelse behövs.

•	 Områdenas torghandel/centrumgallerior kan utsättas för 
hård konkurrens med nedläggningar som följd.

Många av de analyserade områdena ligger i utkanten av städerna 
och i vissa fall kan de existerande centrumgalleriorna och 
torgen bli utsatta för konkurrens från närliggande externhandel. 
Detta minskar förutsättningarna för att utveckla handels- och 
mötesplatserna i de mindre områdena.



Genom analyserna av fallstudierna har fem generella problem 
identifierats. Dessa fem problem har visat sig förekomma i en 
majoritet av de analyserade miljonprogramsområdena. Vi har 
valt ut fem större problemformuleringar som anses generella för 
storskaliga miljonprogramsområden. 

Problemformulering:

•	 Likformigt & storskaligt 
•	 Låg aktivitet 
•	 Stora ytor & dåliga kopplingar 
•	 Odefinierade ytor
•	 Oattraktivt och slitet

På kommande sidor följer en beskrivning av problemen. Först 
en allmän beskrivning och därefter en kort beskrivning av 
fallstudieområdena. Utöver identifierade problem tas även olika 
åtgärder som vidtagits i områdena upp.
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4.3 Slutsatser av fallstudier



4.3.1 Likformigt & storskaligt
Kritiken mot den likformiga arkitekturen och de 
torftiga utemiljöerna gjorde sig gällande redan under 
miljonprogramseran. Upplevelsen av miljonprogramsområdena 
är precis som Hall (1999, s.54) beskriver att skalan är helt fel för 
sin plats. Det märks tydligt att bebyggelsen är styrd efter lånetak 
och regler. Bebyggelsen är likartad och fattig på intryck. Ramberg 
(2000, s.134) skriver att bostadsproduktionen blev storskalig, 
idéfattig och likartad. Detta har bekräftats genom fallstudierna.

Av de besökta områdena är Hammarkullen det minst varierade 
med avseende på den fysiska miljön. Det är tydligt att den 
stora skalan och bristen på underhåll påverkar helhetsintrycket 
negativt. 
 
De långa perspektiven är ett stort problem som har med skalan 
att göra. Tydligast är de enformiga perspektiven i områden där 
huskroppar är parallellt placerade. Det är också i områdena med 
parallellt ställda hus som gårdarna ofta upplevs torftiga. Det är 
vanligt att gårdarna ”försvinner ut i ingenting”. Rumskänslan 
infinner sig inte, istället för att vistas på en gård är du utanför ett 
hus. Om det finns plantering på gårdarna är även dessa strikta till 
form och innehåll. Orienteringen försvåras av denna likformiga 
upprepning av bebyggelse och gårdsutformning.

Miljonprogrammets byggnader har ofta anonyma entréer som 
är indragna i fasaden. Entréerna välkomnar inte de boende eller 
besökande. Orienteringen försvåras av anonymt och otydligt 
markerade entréer.
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Långa perspektiv medverkar till en storskalig och 
likformig upplevelse. Östra Bergsjön, Göteborg.

Upprepning av likformig bebyggelse leder till ett 
monotont uttryck. Hammarkullen, Göteborg.



Problem:
•	 Likformigt
•	 Monotont
•	 Storskaligt
•	 Långa perspektiv
•	 Anonyma entréer

4.3.2 Låg aktivitet

Miljonprogramsområdena skapades för att avhjälpa 
bostadsbristen. Det som byggdes skulle vara rationellt, billigt 
och kvalitativt. Men tyngdpunkten låg på antalet lägenheter 
och yttermiljön såsom gårdar med planteringar kom i sista 
hand. I slutet av byggskedet hade tid och pengar ofta gått åt 
och yttermiljön fick en sparsmakad utformning. Även efter 
byggskedet har investeringar främst gått till att förbättra 
byggnaderna. Lagar och tekniska krav på bebyggelsens standard 
har förändrats, men utemiljön har negligerats då inte lika 
många lagar reglerar dess utformning. Hälsoaspekten har också 
påverkat, exempelvis vid sanering av hälsofarliga ämnen från 
byggnaderna. 

Miljonprogramsområdena är vanligtvis renodlade 
bostadsområden. Arbetsplatser saknas helt, med undantag 
för de som arbetar i de få centrumbutikerna. Att områdena är 
till för boende gör att områdena inte befolkas dygnet runt på 
samma sätt som det skulle ha gjorts om även arbetsplatser fanns 
i området. Avsaknaden av arbetsplatser och torftiga gårdar 
leder till en låg aktivitet i områdena.  De boende rör sig oftast 
vid endast ett stråk. Stråket leder oftast till ett centrum med 
livsmedelsbutik. Det är nödvändigt att gå till centrum, men i 
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Ytor utan aktiviteter förblir oanvända, detta drar ned 
attraktiviteten. Hjällbo, Göteborg.

Det finns få stråk i områdena, stråken leder ofta till 
centrumbyggnader. Ringdansen, Norrköping.



övrigt finns få platser för olika aktiviteter. 

Gårdarna i miljonprogramsområden skiljer sig åt på så sätt att en 
del gårdar är rena entrégårdar och en del är rena bakgårdar. På 
entrégårdarna rör sig människor naturligt in och ut ur husen, men 
på bakgårdarna finns ingen rörelse. 

Problem:
•	 Endast bostäder, få arbetsplatser
•	 Få stråk
•	 Få aktiviteter

4.3.3 Stora ytor & dåliga kopplingar  
 
Stora oanvända ytor är ett av de mest påtagliga problem som 
återfinns i miljonprogramsområdena. Denna brist konstaterades 
tidigt och många av de förbättringsåtgärder som genomförts 
har haft ambitionen att motverka intrycket av ”blåsigt, kalt 
och ödsligt” (Hall, 1999, s.135). I områden med fler bilar än 
människor så inbjuds det inte till ett levande folkliv. Stora 
avstånd och opersonliga ytor leder till att människor undviker att 
röra sig utomhus. Detta leder till ett passiviserande av människor 
och en osocial planering (Gehl, 1999, s.33). 

De stora ytorna är i dagsläget ett stort problem men det är 
samtidigt också en oerhörd möjlighet. Ytorna medför att det 
finns gott om plats för förbättring. De stora avstånden mellan 
byggnader, funktioner och i förlängningen också människor har 
lett till en övergiven känsla i miljonprogramsområdena (Gehl, 
2001, s.48). Genom att effektivt utnyttja de stora oanvända 
ytorna kan flera positiva effekter uppnås.  
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Här ett exempel på att stora, outnyttjade ytor finns att 
tillgå i många områden. Detta är en stor möjlighet att 
utnyttja i framtiden. Hammarkullen, Göteborg.

Stora outnyttjade grönytor mellan bostadsenklaver. 
I många fall är dessa ytor relativt plana och belagda 
med gräsmattor. Bergsjön, Göteborg.



Tanken bakom det funktionalistiska sättet att bygga var att 
skapa ljus mellan husen och i lägenheterna. Detta ledde till stora 
friytor mellan huskropparna. Termen ”hus i park” är missvisande 
eftersom att de öppna ytorna mellan huskropparna inte är park. 
Istället framstår ytorna enbart som oplanerade och kvarlämnade. 
Planeringstanken som fanns hos modernisterna har visat sig 
svår att överföra till verkligheten. Idéerna och den positiva 
framtidsvisionen med ljus och öppna ytor för hälsan skull har 
visat sig fungera sämre än planerat. Under fallstudierna har det 
kunnat konstateras att de stora öppna ytorna mellan hus och 
mellan olika boendezoner är dåligt utnyttjade av de boende. 
Precis som Ramberg (2000, s.88) skriver kan det konstateras att 
det planerades för lite, inte för mycket. I dagsläget lider många 
av områdena av för stora, och framförallt, för dåligt utnyttjade 
ytor. De gröna ytorna mellan delområdena fungerar som 
barriärer då de skiljer bebyggelsen åt. De gröna ytorna ses inte 
som den kvalité som det var tänkta att utgöra.

Både Lynch- och SWOT-analyserna påvisar att de finns olika 
delområden som är dåligt sammankopplade med varandra. 
Stora ytor mellan enklaverna medverkar till en splittrad 
känsla. Områdena upplevs, trots en liknande arkitektur, inte 
som homogena utan känns fragmenterade och utspridda. I 
fallstudierna har det konstaterats att bland annat Hammarkullen, 
Gårdsten och Östra Bergsjön lider av utspridda bostadsenklaver 
som är dåligt sammankopplade. Desto större geografiskt område, 
desto mer ytor som inte är utnyttjade är ett mönster som har 
kunnat skönjas. En av de stora uppgifterna inför framtiden är att 
knyta ihop olika bostadsenklaver till en fungerande enhet och en 
levande stadsdel.

Lynch-analysen visar att det högst finns två sammanbindande 
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stråk i de undersökta områdena. Stråken är ofta korta och 
löper inte via alla delområden. Det finns inga stråk som kopplar 
samman delområdena så att dem upplevs som en gemensam 
helhet. 

I utkanten av områdena, innanför matargatan men 
utanförbebyggelsen, ligger vanligtvis friliggande parkeringar. 
Dessa parkeringsytor upplevs många gånger som övergivna och 
outnyttjade. De stora ytorna är en svaghet, men utgör också 
en möjlighet till förbättring. Exempelvis finns i både Hjällbo, 
Gårdsten och Hammarkullen möjligheter att bebygga områden 
som idag mest består av övergivna parkeringsytor.

Problem:
•	 Överdrivet stora öppna ytor
•	 Dålig koppling mellan bostadsenklaverna 
•	 Oattraktiva grönytor utan kvalité

4.3.4 Odefinierade ytor 
 
I miljonprogramsområdena finns ofta generösa ytor. Problemet 
med ytorna är att dem står oanvända och i många fall är 
odefinierade. Med odefinierade menas att ytorna inte fyller 
någon funktion. Om inte ytan uppfyller en funktion minskar 
attraktiviteten. Ytorna framstår istället som dåligt underhållna 
och upplevs som övergivna ytor utan kvalité. 

Ett tydligt problem i många områden är den otydlighet som finns 
mellan privat och offentligt. Otydligheten leder till en osäkerhet 
som påverkar rörelsemönstret hos besökare och boende i 
området. Vem som har rättighet till området är oklart, detta 
bidrar till att stora ytor förbli oanvända och det leder i sin tur till 
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Är det här en yta för aktivitet? Trots generösa 
gräsytor står stora arealer oanvända och övergivna. 
Många gånger på grund av en oklarhet i vem som har 
”rättighet” till ytan. Hjällbo, Göteborg.

Gräsytor som ger öppna perspektiv. Aktivitet saknas 
ofta och gräsytan upplevs inte alltid som en stor 
kvalité. Östra Bergsjön, Göteborg.

ett övergivet intryck. 

Miljonprogramsområden är ofta väldigt strängt 
funktionsuppdelade. Bilarna parkerar ofta på stora asfaltsytor vid 
matargatorna och gårdarna som är tänkta för lek lämnas bilfria 
(Hall, 1999, s.135). Problemet är inte funktionsuppdelningen utan 
snarare att ytorna är för stora och utelämnande. Ytorna är ofta så 
stora att de upplevs som offentliga. Därmed blir aktiviteter som 
vanligtvis utförs i mera privata sfärer lidande. 

Tydliga markeringar i form av exempelvis staket eller buskar 
mellan olika grader av offentlighet saknas. De odefinierade 
ytorna måste få en tydlighet i vad som gäller angående 
användningen. Främst är det otydligheten i uppdelningen 
mellan privat, halvprivat, halvoffentlig och offentlig yta som är 
odefinierad. Ytor utan en tydlig definition främjar inte områdenas 
attraktivitet, snarare tvärtom. Boende och besökare vet inte om 
de får vistas på ytorna. Är grönytorna till för att spela fotboll eller 
är aktivitet på gräset förbjudet? Ofta finns ingen tydlig koppling 
mellan yta och aktivitet. 

Problem:

• Oklar funktion

• Avsaknad av avgränsningar 

• Otydlighet mellan privat och offentligt

4.3.5 Oattraktivt & slitet
Helhetsintrycket är viktigt för attraktiviteten. Hamarkullen har 
exempel på både lyckad och mindre lyckad förnyelse med syfte 
att bryta den opersonliga bebyggelsen. De nya entréerna avviker 
från byggnadskroppens skala, arkitekturstil och färgsättning. 



Avvikelsen bryter av för mycket från den ursprungliga 
bebyggelsen. Förnyelsen manifesterar snarare en negativ 
inställning till de ursprungliga och kan ses som en reaktion 
mot det storskaliga. Entréerna i Hammarkullen bidrar inte till 
att utveckla befintlig arkitektur. Det är viktigt att utnyttja de 
kvaliteter som finns i ett område. Att kontrastera för starkt kan 
leda till att ytterliga understryka det problem som förnyelsen var 
tänkt att åtgärda. Problem med helt olika arkitekturstilar gäller 
såväl tillbyggnader som nya byggnader. I många av de besökta 
områdena överensstämmer inte komplementbyggnaderna med 
den ursprungliga bebyggelsen.

Den strikta funktionalistiska arkitekturen är inte ett problem i sig, 
men de material som användes var inte tillräckligt beprövade. 
Genom SWOT-analyserna har materialens dåliga kvalité setts 
som ett stort problem. Underhållet av fasader och gårdsmiljöer 
är eftersatt. En del fasader har börjat vittra och en del är fulla av 
alger. Smuts syns tydligt då fasader och balkonger ofta har en 
ljus färg. Även de angripna möblemangen på gårdarna drar ner 
helhetsintrycket, trasiga bänkar inbjuder inte till vistelse.  Det 
är tydligt att materialen så som Hall (1999, s.144) skriver har 
dålig tolerans mot smutsränder, repor och andra skavanker som 
kommer med åren. Arkitekturen som är sparsmakad med stora 
rena ytor framstår som nergången när det tappar sin fräschör. 
De privata uteplatsernas skötsel påverkar helhetsintrycket, dåligt 
underhåll försämrar intrycket.

Problem:
•	 Nedgången bebyggelse
•	 Nya byggnader med helt avvikande arkitekturstil
•	 Oattraktiva uteplatser försämrar helhetsintrycket
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Tillbyggda entréer avviker från den ursprungliga 
arkitekturen på ett negativt sätt. Åtgärderna 
manifesterar snarare bristerna i den ursprungliga 
arkitekturen. Hammarkullen, Göteborg.

Dåligt underhållen fasad drar ner helhetsintrycket. 
Gårdsten, Göteborg.
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Kap. 5
Åtgärder
  Fem kategorier av åtgärder presenteras i detta kapitel. 
  Åtgärderna är baserade på de  generella problem som 
  redovisades i föregående kapitel.



I detta kapitel kommer ett antal åtgärder att presenteras. 
Åtgärderna syftar till att minska de generella problem som har 
konstaterats i föregående kapitel. Genom en förnyelse med ett 
par eller flera av de föreslagna åtgärderna tror vi att den fysiska 
miljön i storskaliga miljonprogramsområden kan förbättras 
avsevärt. Alla åtgärder syftar till att skapa levande, varierade och 
attraktiva områden. 

Åtgärderna har delats in i olika grupper med syfte att fungera 
som svar på de fem huvudproblemen. De olika åtgärdspunkterna 
är:

•	 Variation & mänsklig skala
•	 Liv & rörelse 
•	 Förtätning & stråk 
•	 Definierade ytor 
•	 Gestaltning & underhåll
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5. Åtgärder

5.1  Variation & mänsklig skala

5.1.1 Mänsklig skala

För att bryta den likformiga bebyggelsen och miljön behövs 
variation, både i estetik och i funktion. Det behöver också skapas 
tydligare och bättre definierade gårdar. De långa monotona 
perspektiven och den stora skalan behöver brytas upp och 
anpassas för människan. En mindre skala är förenlig med 
människors mått, känslor och traditioner (Berntsson, 1996, 
s.72). Miljön ska vara spännande och föra fotgängaren framåt. 
Gårdarna närmast hemmet, trapphusen bör vara mer privata. 
Bebyggelsen och ytorna behöver delas upp och ges mer mångfald 
och personlighet. 

I boken, The Concise Townscape, beskriver Gordon Cullen att 
miljön ska vara varierad och omväxlande. Han skriver att det är 
färger, material och kontraster som skapar en dramatisk miljö. 
Arkitektur kan ses som en konstform, det är även en konst att 
sätta samman olika element till en spännande och dramatisk 
miljö. Objektens relation är en konstform i sig (Cullen, 2005, 
s.7). Mellanrummen är viktiga att gestalta och ett område ska 
bestå av olika rum fotgängaren kan röra sig igenom och uppfatta 
med sina sinnen. Staden sätts samman av träd, natur, vatten, 
trafik, reklam med mera. Cullen menar att det är ett fantastiskt 
mänskligt företag att sätta samman en fungerande stad. Att 
demografer, sociologer, ingenjörer, trafikexperters samspelar 
för att få en fungerande och dramatisk helhet. Om en stad 
uppfattas som tråkig, ointressant och själslös så är den inte 
fullföljd (Cullen, 2005, s.8). Strukturen och den fysiska miljön 
är skapad, men livet saknas och det finns inget innehåll. Även 



om miljonprogramsområden inte kan ses som en hel stad så 
utgör miljonprogramsområdena en del av staden och har en 
urban prägel. Mängden människor och storskaligheten bidrar 
till anonymitet. Det finns en anonym karaktär och oöverskådliga 
ytor. Miljonprogramsområden med flerbostadshus uppfattas 
överlag som otrygga och offentliga och inte som trygga och 
intima. Miljonprogramsområdena saknar liv och rörelser och 
är likformiga. Därför kan Cullens perspektiv på staden även 
användas för miljonprogramsområden.

5.1.2 Förminska långa gårdsperspektiv

Idag finns ofta långsmala gårdar i miljonprogramsområden, dessa 
bildade av två parallellt liggande lamellhus. Detta medför långa 
och oöverskådliga perspektiv, gårdarna försvinner ut i ingenting. 
En ny huskropp kan placeras i mitten eller slutet av en gård, på 
så sätt förkortas det långa perspektivet. Den nya huskroppen 
blir en fond som avslutar perspektivet. Gårdarna bör vara mer 
slutna, detta ger en tydligare rumslighet och ökar intimiteten. 
De ofta långa och tomma ytorna kan brytas av med vegetation 
eller bebyggelse. Träd och buskar kan planteras så att fler, 
men mindre gröna rum skapas. Genom ny bebyggelse kan de 
befintliga gårdarna få ett slutet gårdsrum med bättre anpassning 
till människan. Mindre och mer slutna gårdar är lättare att 
överblicka. När ytan är överblickbar uppstår inte samma känsla 
av otrygghet och osäkerhet som tidigare. Genom att addera 
exempelvis burspråk, bänkar, planteringar och belysning kan 
monotoniteten längs en fasad förändras till det bättre. Fasaden 
blir inte lika lång, utan mer uppdelad och spännande. Det långa 
perspektivet bryts.
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Ett bra exempel på att en komplementbyggnad 
kan fungera som avdelare av ett större gårdsrum. 
Perspektivet förkortas och det leder till en mer 
spännande miljö.

Konstverk och tillbyggnader förminskar de långa 
perspektiven. Ringdansen, Norrköping.



5.1.3 Varierande grönstruktur & organiska gårdar

Grönska bidrar till människors välbefinnande och hälsa samt 
ger en bättre miljö. Grönskan bör planeras så att en helhet av 
sammanhängande gröna rum och stråk skapas. De gröna ytorna 
och stråken förbättrar lokalklimatet, dämpar vindar och buller, 
samt fördröjer föroreningar. Gröna ytor ger förutsättningar för 
rekreation, motion och hälsa. För djur och växter utgör de gröna 
ytorna livsmiljöer och spridningskorridorer. För att bjuda in till 
användning av grönytorna måste det finnas något som lockar, 
något att uppleva.

Vid plantering av ny vegetation bör hänsyn tas till rumsbildningar. 
Att beakta är även årstidsskiftningar. Vegetationen ska tillföra 
något hela året om, även om den är som finast under våren och 
sommaren. Det är till fördel att planera för alla våra sinnen, detta 
för att bjuda in till vistelse i grönområdena. Att kunna smaka på 
bär eller frukt, att höra vatten porla, känna dofter och känna på 
olika växter ger upplevelser var för sig och tillsammans. 

Alla människor är olika och därmed söker vi också olika miljöer 
för rekreation och vistelse. Variation i grönområden och stråk 
gör att olika människor kan använda och tycka om dem. Ett långt 
stråk känns kortare då omgivningen varierar. 

Ett områdes grönytor såsom parker, gårdar och natur 
bildar tillsammans en grönstruktur. Bevarande och 
utveckling av ett områdes grönstruktur bidrar till det 
nationella miljökvalitetsmålet, god bebyggd miljö. Men 
miljonprogramsområdenas grönytor är av bristfällig kvalitet och 
alldeles för stora och tomma. Detta innebär att en del ytor bör 
minskas ner, antingen delas upp i mindre enheter eller bebyggas. 
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Gårdar med organiska former skapar en mer levande 
miljö. Östra Bergsjön, Göteborg.

En välskött grönskande gård ger ett ombonat och 
attraktivt intryck. Porten, Norrköping.



En indelning i mindre ytor kan ske med hjälp av inramande 
vegetation, cykelställ eller låga murar. Även nya huskroppar kan 
fungera som element för att dela in grönytorna i mindre enheter. 
De storskaliga miljonprogramsområdenas raka linjer och former 
behöver ge mer plats åt organiska vägar och planteringar. När 
vägen svänger rör sig fotgängaren i en ny riktning och ser nya 
saker. Färden blir mer innehållsrik på detta sätt. Planteringar 
under miljonprogrammet bestod ofta av en och samma sorts 
vegetation. Vegetationen anlades i raka linjer och strikta former. 
Växter, buskar, blommor och träd bör varieras så att en blandning 
av former och färger finns.  

Träd kan användas för att dramatisera och smycka bakgrunder, 
de kan ses som en levande tapet som fräschar upp omgivningen 
(Cullen, 2005, s.82). Höga träd nära husen är viktiga att bevara 
då dessa minskar det storskaliga intrycket. Träd kan planteras 
längs gator och på öppna ytor. En trädallé uppfattas ofta som ett 
positiv inslag i miljön och kan markera ett huvudstråk. Likaså kan 
olika sorters träd användas för att markera och ge platser och 
stråk en egen karaktär.

5.1.4 Detaljer & möblemang

Det är till fördel om möblemang och detaljer samspelar med 
bebyggelsen. Möblemang och detaljer ska ge en känsla av 
omsorg. Industriell massproduktion präglar den ursprungliga 
bebyggelsen och möblemanget i miljonprogramsområdena. De 
storskaliga huskropparna planerades för att upplevas från bilen 
och därför saknas detaljer och möblemang som ger en mer 
mänsklig skala till området. Brunnar och stolpar är objekt som 
är viktiga för stadens funktion men som ögat normalt inte lägger 
märke till, dessa möbler kan piggas upp som skulpturer med färg 
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Ett exempel på att höga träd hjälper till att minska 
skalan på bebyggelsen. Östra Bergsjö, Göteborg.

Välskötta och varierade planteringar kan höja 
attraktiviteten av ett område. Gårdsten, Göteborg.



(Cullen, 2005, s. 73).

Möblemang i form av bänkar, bord och papperskorgar i en 
sammanhållen utformning kan ge karaktär åt en gård. Belysning 
kan användas både funktionellt, estetiskt och för att öka känslan 
av trygghet nattetid. 

Montering av paraboler kan göras med hjälp av stänger som 
löper vertikalt över fasader. I Östra Gårdsten finns stänger att 
fästa parabolantenner i.

5.1.5 Förändring av befintlig bebyggelse

En variation i antalet våningar och hustyper är ovanligt i 
miljonprogramsområdena. De befintliga huskropparna kan 
brytas upp genom påbyggnad eller nedmontering av våningar. 
Huskropparnas höjd kan varieras eller sänkas för att ger en 
mindre skala och mer variation. Om våningshöjden varierar inom 
ett bostadsområde blir miljön mer spännande och oväntad. Detta 
kan ske genom rivning, avtrappning eller påbyggnad av våningar.

Bebyggelsen på Stjärnbildsgatan, i Östra Bergsjön, har 
nedmonterats till två våningar. Radhusen bestod tidigare av 
bebyggelse i fyra våningar.

Huskropparna kan också delas av på lämpliga ställen så 
att mindre enheter bildas. I Ringdansen har de parallella 
byggnadskropparna delats upp mer och gett sikt in till 
mittengårdarna. Här har även våningar adderats.
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Väl integrerade konstverk kan öka variationen och ge 
karaktär till ett område. Ringdansen, Norrköping.

Addering av våningar kan bidra till att göra området 
mer varierat samtidigt som nya bostäder tillkommer. 
Ringdansen, Norrköping.



Markerade tak

Det finns många hus i områdena som inte har något synligt tak, 
de flesta är platta och dolda. Genom att variera taksprång och 
lutning kan mer karaktär ges åt husen. I Västra Gårdsten har 
en del hus tak med solpaneler, dessa har gett en ny karaktär åt 
husen. På Stjärnbildsgatan i Östra Bergsjön har en del huskroppar 
lägre våningsantal i ändarna på grund av nedmontering av 
lägenheter. Även taket har förändrats och fått mer lutning.

Inklädnad av fasader

Idag finns mål om energieffektivisering och en hållbarhetstanke 
som inte fanns då miljonprogramsområdena byggdes. 
Bostadsbristen sågs under miljonprogrammet som ett tekniskt 
problem som kunde byggas bort. Idag behöver många av 
miljonprogrammens hus isoleras. Vid en isolering kan fasaden 
få ett helt nytt utseende, men det finns också metoder för att 
bevara det ursprungliga utseendet.

En åtgärd att beakta vid ombyggnad är så kallat dubbelskal, detta 
kan bidra till att bättre utnyttja solens energi. Redan på 1970-
talet konstaterades det att dubbla skal hade en positiv inverkan 
på energiförbrukningen och att metoden många gånger var 
bättre en kraftig isolering (Nordström, 1999, s.24).

Att utnyttja solens energi och på så sätt påverka 
energiförbrukning görs en hållbar satsning. Det går bäst att 
utnyttja solvärme i hus som är öst-västligt placerade (Nordström, 
1999, s.16). Hållbarhetsbegreppet består av hållbarhet ur tre 
perspektiv, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Vid en förnyelse 
av fasaden till dubbelskal kan även växthus byggas. Då bidrar 
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Flerbostadshuset på Stjärnbildsgatan har valmat tak 
och varierat antal våningar. Östra bergsjön, Göteborg.

Solhusen i Västra Gårdsten har solfångare på tak och 
fasader. Gårdsten, Göteborg.



solvärme till alla aspekter i hållbarhetsbegreppet. Växthuset 
bildar en halvprivat sfär där boende kan se växter växa och gro. 

I Västra Gårdsten har ”Solhus” genomgått en stor 
fasadrenovering. I lamellhusen finns förnyelse i form av 
tilläggsisolering och inglasade balkonger som förvärmer 
tilluften (Nordström, 1999, s.111). Det finns också solfångare 
på taken som förvärmer tappvatten till hela gårdens 
lägenheter (Nordström, 1999, s.110). I ett trevåningshus finns 
luftvärmesystem med dubbelskalvägg mot norr, öst och väst 
som fördelar solvärmen från solfångarna på söderfasaden 
(Nordström, 1999, ss.110-112).

Ny	färgsättning

Färgsättningen kan användas för att förändra skalan och 
intrycket av husets höjd. Att visuellt genom enkla medel 
förändra uppfattningen av skalan är mycket viktigt i många 
miljonprogramsområden. Detta på grund av att många områden 
dras med problem grundade i att människor upplever huskroppar 
för överdrivet storskaliga, maskinella och opersonliga. Den 
strikta färgsättningen av hus medverkar också till det monotona 
intrycket i miljonprogramsområden.

Genom att dela upp husfasader i flera fält kan upplevelsen av 
skalan förändras. Fasader kan delas upp genom ny färgsättning, 
vertikalt eller horisontellt.  Balkongband och trapphus kan målas 
om och bildar då vertikala band över fasaden. Vid en markering 
av trapphus, till exempel ommålning i avvikande färg, blir dessa 
lättare att hitta och fasaden mer livfull. Likaså kan bottenvåningar 
eller balkongband i sidled målas så att horisontella band skapas. 
Bottenvåningar som målas i en avvikande färg kan fungera som 
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Solhusen i Gårdsten har en ekologisk prägel, solvärme 
används för värma luft och vatten.

Bottenvåningen är markerad och avviker tydligt från 
övriga fasaden. Hjällbo, Göteborg.



sockel på huset. En lång fasad kan målas i flera färger och på så 
sätt dela upp fasaden i mindre enheter. Den ommålade fasaden 
kan skapa upplevelsen av flera korta hus istället för ett längre. 

Balkonger 

Balkonger kan ge mer liv åt en fasad. Befintliga balkongfronter 
kan bytas eller målas i olika färger. Genom ommålning och byte 
av fronter kan mer variation skapas. Inglasning av balkonger 
ger inte bara ett nytt utseende utan förbättrar också husets 
uppvärmning. 

De ursprungliga balkongerna i miljonprogramsområden 
placerades över eller bredvid varandra. Ofta bildades långa 
band av balkonger, detta eftersom det var billigast att bygga på 
detta sätt. Där balkonger saknas kan nya byggas. Vid addering 
av nya balkonger kan en friare placering användas med syftet 
att mjuka upp den strikta huskroppens former. I Östra delen 
av Hammarkullen har en lång fasad brutits upp och gjorts mer 
levande med lekfullt placerade balkonger.

Entréer

Många entréer i miljonprogramsområden är anonyma och 
indragna i fasaden. En ny utformning av entréerna kan förbättra 
orienterbarheten i dessa områden. Entréerna kan skjuta ut 
från fasaden, målas med en avvikande färg eller också kan hela 
trapphuset markeras i fasaden. En markering av trapphus kan ske 
med avvikande material eller färg.

Entréer bör vara lätta att hitta och urskilja i fasaden. Entréerna 
ska välkomna boende och besökare samtidigt som dem ska vara 
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Östra Hammarkullen, addering av balkonger skapar en 
mer livfull fasad. Göteborg.

Exempel på en tydligt utskjutande entré. Gårdsten, 
Göteborg.



säkra och trygga. En entré bör ha en viss transparens så att det 
syns vilka som befinner sig där. En bänk eller annan sittplats 
möjliggör social interaktion. Det bör finnas belysning som 
lyser upp lås, portkod, och adressnummer.  Utemiljön närmast 
entréerna ska ha en halvprivat karaktär. Detta kan skapas med 
hjälp av vegetation som skapar ett mindre rum i den större 
gården.

Det finns bra exempel på förnyelse av entréer i Östra Gårdsten, 
Östra Hammarkullen och på loftgångshuset i Östra Bergsjön. 
Entréerna välkomnar boende och besökare samt är transparenta. 
Transparensen förbättrar sikten och ökar tryggheten. Förnyelsen 
innebär att entréerna synliggjorts, de skjuter ut från fasaden 
eller har utskjutande tak. De markerade entréerna gör att det är 
lättare att orientera sig. Entréerna utgör också blickfång som ökar 
spänningen och variationen i områdena.

5.2  Liv & rörelse

5.2.1  Rumslighet 

För att skapa en livlig och spännande närmiljö i 
miljonprogramsområdena bör ytorna ses som rum. Rummen ska 
varieras till form och till innehåll. Formen och slutenheten kan 
skapas genom nya huskroppar, träd och buskar. Olika sorters 
träd, buskar, material och färger ger karaktär åt de olika rummen. 
I miljonprogramsområden finns stora ytor. Stora ytor med ”stor 
himmel” och tomhet gör att vi känner oss utsatta (Cullen, 2005, 
s.69). Därför behöver små rum skapas, rum där närhet och 
trygghet råder. Först då kan gårdsrummen användas aktivt.
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Här har entrén markerats med hjälp av tak, färg, bänk, 
belysning och sidvägg. Hammarkullen, Göteborg.

En upplevelserik miljö med ett svängt gårdsrum. 
Ringdansen, Norrköping.



Den typiska staden är en sekvens av rum skapade av 
byggnader (Cullen, 1995, s.46). Med detta menar Cullen att 
staden inte är ett mönster av gator utan av rum skapade 
av byggnader. I miljonprogramsområden har de flesta ytor 
en öppen karaktär. Gestaltning av ytorna mellan husen har 
varit nästintill frånvarande. Det som istället betonades var 
huskropparna avstånd till varandra med tanke på antalet 
timmar solljus. Växlingen mellan öppna och slutna rum finns 
inte i miljonprogramsområden. Miljön framstår därför som 
tråkig och ointressant. Människan vill ha dramatik och spänning 
i sin omgivning, platser där vi kan känna oss säkra. Genom ny 
bebyggelse och trädplantering kan mindre och överblickbara 
slutna rum skapas. Överblickbara mindre enheter känns ofta 
tryggare och platser där det känns tryggt att vara används mera. 
Ett rum kan också markeras med hjälp av markbeläggningen, 
marken kan ses som rummets golv. En avvikande markbeläggning 
kan medverka till en tydligare avgränsning av rummet.

5.2.2  Funktioner & aktiviteter

Jan Gehl (2001) talar i sin bok ”Life Between Buildings” om tre 
olika typer av aktiviteter som människor utför i sitt dagliga liv. 
Den första aktiviteten består av de nödvändiga aktiviteterna, 
aktiviteter som människor måste utföras. Detta kan exempelvis 
utgöras av att gå till skolan, gå till jobbet eller att handla mat. 
Nödvändiga aktiviteter måste genomföras och är inte resultatet 
av ett aktivt val. 

Den andra kategorin är valbara aktiviteter, dessa kan bestå av att 
ta en promenad, sola på en gräsmatta eller att fika. Gehl (2001) 
menar att valbara aktiviteter endast sker när människor bedömer 
att förutsättningarna är de optimala. Skälen till att utföra en 
aktivitet kan bero på väder och fysiska förutsättningar. Den 
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Ett växthus i bottenplan skapar en social plats och ger 
rum för aktivitet. Gårdsten, Göteborg.

En centrumgalleria utgör en målpunkt som skapar liv 
och rörelse. Östra Bergsjön, Göteborg.



fysiska planeringen kan starkt påverka de valbara aktiviteterna. 
När den fysiska utemiljön är bristfällig minskar aktiviteterna, 
därför bör en spännande och inbjudande utemiljö skapas. 
Den tredje kategorin som Gehl (2001) menar att människor utför 
i sin vardag består av sociala aktiviteter. Sociala aktiviteter är 
beroende av andra människor i den offentliga miljön. Exempel på 
sociala aktiviteter är konversationer på ett torg, barn som leker 
på en lekplats eller att observera andra människor. De sociala 
aktiviteterna är i stort beroende av de två första kategorierna, 
nödvändiga och valbara aktiviteter. Om den fysiska rörligheten 
bland människor är stor ökar möjligheterna till social kontakt 
mellan människor (Gehl, 2001, ss.11-12). Genom att förtäta 
miljonprogramsområden med nya stråk och byggnader kan vi 
öka antalet människor och platser att mötas på. Vid förtätning 
är det inte arkitekturen i sig som är det viktiga utan funktionerna 
och möjligheterna som skapas. Intrycken ska inte komma från en 
framfusig arkitektur utan från människor som rör sig i en levande 
miljö (Gehl, 2001, s.24).

Fler upplevelser och intryck behövs för att skapa spännande 
miljöer att vistas i. Det går att skapa en mer livfull miljö. Detta 
genom att åstadkomma en tillgänglig och användbar närmiljö, 
där människor möts. Träd, byggnader och vägar ska sättas 
samman så att en livlig och mänsklig scen skapas (Cullen, 1995, 
s.167). De storskaliga miljonprogramsområdena behöver 
fler aktiviteter för att bli livfulla. Alla Gehls tre kategorier av 
aktiviteter är viktiga och behöver utökas, men det är främst det 
sociala och valbara som gestaltningen av den fysiska miljön kan 
förbättra. Dock kan nödvändiga aktiviteter ökas genom tillförsel 
av funktioner såsom arbetsplatser. Ett tillskott av arbetsplatser 
kan leda till att områdena befolkas mer och blir livfulla dygnet 
runt. Verksamheter såsom kontor, butiker och service är lämpligt 

     7�

i bostadsområden, industriell verksamhet bör inte tillföras. 
De valbara aktiviteterna kan förbättras genom gestaltning av 
grönytor och byggnaders placering så att rum skapas. Mindre 
överblickbara ytor som är tydligt avgränsade är lättare att 
använda än stora tomma ytor. Valbara aktiviteter som kan 
tillföras är exempelvis boulebanor, småplaner för basket, 
skateboardramper, motionsspår, odlingslotter och växthus. 
Det bör finnas valbara aktiviteter för alla barn, ungdomar, 
vuxna och pensionärer. Planteringslådor som rullstolsbundna 
kan använda eller en lekplats anpassad för rörelsehindrade är 
exempel på valbara aktiviteter. Tillgänglighet och framkomlighet 
är viktigt, det är viktigt att tänka på ramper och belysning 
som kan underlätta för synsvaga eller rörelsehindrade. 
Gemensamhetsanläggningar och samlingslokaler med nya inslag 
som exempelvis gym eller badbassäng kan öka aktivitet och 
rörelser i områdena.

De sociala aktiviteterna underlättas och kan ökas om 
bebyggelsen ordnas så att nya interaktionspunkter skapas. Nya 
gemensamhetsanläggningar och samlingslokaler kan placeras 
för att främja möten. Boende som är på väg till sin bostad kan, 
om vägen leder förbi olika platser, träffa på andra människor och 
samtala.

För de sociala aktiviteterna är gaturummet viktigt, men i 
miljonprogramsområden vänder sig ofta bebyggelsen in mot 
gårdarna och inte mot gatan. En förtätning eller genomgående 
entréer från fasad till fasad kan skapa mer liv i gaturummet. 
De bilfria och säkra vägarna inom miljonprogramsområden kan 
övervägas att omformas som bostadsgata, där bilar färdas på 
gåendes villkor. Huvudidén med trafikplanering efter SCAFT var 
att skapa en säker miljö genom en separering av olika trafikslag. 



Men gatan är ofta stadens rum där olika trafikanter, bilförare, 
cyklister, gående med flera, möts och samtalar. Genom att 
omforma en bilfri väg till bostadsgata, kan de ofta tomma och 
öde gaturummen fyllas med mer liv och utgöra ett rum för social 
aktivitet. Kollektivtrafiken kan med fördel dras in i områdena, 
detta ger mer rörelser och ökar bekvämligheten för resenärer.

5.3 Förtätning & stråk 

Ansträngningar att skapa soliga och hälsosamma hem fria från 
smuts, lukt och buller från industrier har gjort att vi hotas av att 
förlora det sociala livet (Cullen, 2005, s.77). Precis som Cullen 
beskriver det välvilliga ambitionerna, har det bidragit till problem 
gällande skala och likformighet. De storskaliga miljöerna är inte 
anpassade till människan och deras känslosamma upplevelser 
som påverkas av omgivningens utförande. Även Rådberg hävdar 
i sin bok ”Drömmen om atlantångaren” att en rad stora fel har 
begåtts när vi har konstruerat våra städer. Funktionsuppdelning, 
stora övergivna ytor, ensidighet och brist på en mänsklig skala är 
några av de problem som han räknar upp (Rådberg, 1997, s.160). 

Efter analys av de besökta områdena kan man konstatera 
att dessa problem är tydliga. Speciellt de stora ytorna är 
problematiska. Vi söker istället efter komponenter som 
gör områdena till kvalitativa, individuella, småskaliga och 
kommunikativa (Rådberg, 1997, s.160). Dessa värden kan skapas 
eftersom att det finns stora områden att förtäta på. 

Att de studerade områdena i nuläget värderas lågt jämförelsevis 
med andra bostadsområden är väl känt. Exempelvis redovisas 
i boken ”Stadstyp och kvalitet” av Rådberg och Johansson 
(1997) att den äldre kvartersstaden värderas högst. Vissa äldre 
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förortsmiljöer från 1940- och 50-talet värderas inte långt efter 
medans de minst attraktiva områdena består av storskaliga 
förorter byggda på 1960- och 70-talet (Rådberg, 1997, s.44). 
Vi har kunnat konstatera att utvecklingen i de storskaliga 
miljonprogramsområdena, på många plan, varit negativ. Många 
sociala problem kan inte hänföras till bebyggelsen men det är 
tydligt att skalan ofta har upplevts som för stor. Människor trivs 
helt enkelt inte tillräckligt bra i miljöerna. Om en förändring ska 
ske behövs på vissa håll en radikal förvandling av områdenas 
struktur och skala. Skalan på området kan påverkas av 
placeringen av ny bebyggelse. Många gånger förstärks storleken 
på en volym om byggnaden är en solitär. Det modernistiska sättet 
att planera ledde ofta till att relativt stora ytor lämnades mellan 
husen och detta göra att skalan på husen ibland upplevs ännu 
större än vad den verkligen är. Förtätning kan innebära en radikal 
förändring och en mer positivt bild kan skapas. Detta för att 
tvätta bort den negativa bilden.

En förtätning är ett av de mest effektiva sätt att förbättra miljön i 
Sveriges miljonprogramsområden. Stora ytor såsom parkeringar 
och grönytor mellan den befintliga bebyggelsen kan utnyttjas 
för förtätning. Förtätning kan bestå av nya aktiviteter såsom 
exempelvis kontor, bostäder, småföretag, eller service. Vid 
en förtätning kan exempelvis lägre bebyggelse såsom radhus 
tillföras som komplement och alternativ till en högre bebyggelse 
eller vice versa. Förtätningen syftar till att skapa fler bostäder, 
arbetsplatser och verksamheter i de, ofta aktivitetslösa och 
endimensionella, miljonprogramsområdena. 

Med hjälp av en exploatering kan de utspridda och 
osammanhängande områdena fasas samman till en mer attraktiv 
stadsdel. Kritiken mot områdena är väl känd. Glesheten skapar 
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Stora ytor, som trots att de är en kvalité i sig kan 
användas till förtätning. Stora gräsytor kommer 
även efter eventuell förtätning att finnas i 
miljonprogramsområdena. Hammarkullen, Göteborg.

I många områden är kollektivtrafiken väl utbyggd, 
detta talar för att en ökning av befolkningen i dessa 
områden. Trafiken utnyttjas bättre och blir därmed 
mer kostnadseffektiv. Östra Bergsjön, Göteborg.

en otrygghet, en utelämnande känsla och ett opersonligt 
intryck. Områdena bör bli mer ”stadsmässiga”. Men uttrycket 
stadsmässig innebär inte att de modernistiska områdena ska bli 
en kopia av en naturligt framväxt stad. Det är helheten som är 
viktig och ger området dess karaktär. De enskilda husen utgör 
bara en del av intrycket. Tillsammans med hus och stadsrum 
bildas stadsrummet och karaktären byggs upp (Forshed & 
Nylander, 2003, s.84). De modernistiska tankarna kommer 
troligtvis även efter en förtätning att dominera uttrycket i 
dessa områden. De bilfria innergårdarna är en av de största 
kvalitéerna som de modernistiska idéerna tillsammans med 
en strikt trafikseparering har lett till. Det kan uppfattas som 
kontraproduktivt att använda en av de största kvalitéerna i 
dessa områden, nämligen de bilfria ytorna, till att exploatera 
för byggnation. Dock finns det i dagsläget så stora ytor att en 
reduktion av ytan på gårdarna inte skulle innebära en klar 
försämring av grönytan utan snarare skulle bli mer kvalitativ och 
lättskött. Ytan räcker ofta till att ”försörja” även en tillkomst av 
nya boende. 

När nya hus fogas in i en redan befintlig stadsdel är det naturligt 
att försöka anpassa den nya bebyggelsen till den befintliga 
bebyggelsen. Ibland kan det dock vara motiverat att kontrastera 
(Forshed & Nylander, 2003, s.84). I fallet med förtätning i 
miljonprogramsområden handlar det främst om att försöka 
kompensera de konstaterade bristerna. Att förtäta råder i 
sig självt bot på problemen men stora övergivna ytor men en 
noggrann planering mot vad man vill åstadkomma är oerhört 
viktigt för ett positivt resultat av förnyelsen.

En förtätning kan leda till en lång rad positiva aspekter. Först 
och främst ersätts de överdimensionerade öppna ytorna med 
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De befintliga vägsystemen i miljonprogramsområdena 
klarar av att svälja en ökad biltrafik på grund av 
större befolkning. De generöst dimensionerade 
matarvägarna runt Gårdsten är ett tydligt exempel på 
detta. Gårdsten, Göteborg.

Ett tydligt exempel på att många av de befintliga 
parkeringarna är överdimensionerade och skulle 
kunnas användas mer effektivt. Bebyggelse kan på 
många platser infogas på plana, öppna ytor.

funktioner såsom bostäder och arbetsplatser. I många storstäder 
idag är behovet av nya bostäder stort och miljonprogrammens 
områden har stor förutsättning att kunna bebyggas och 
minska bristen på bostäder. Med förtätningens hjälp kan det 
samhällsproblem som bostadsbristen utgör lindras.

Att använda mark för husbyggnation i redan exploaterade 
områden har många fördelar. Dels är trafikstrukturen i 
många fall redan väl utbyggd. I miljonprogramsområdena är 
vanligtvis trafikapparaten överdimensionerad och en ökning av 
befolkningen skulle inte innebära att dyra vägarbeten skulle vara 
nödvändiga. Ofta är kollektivtrafiken väl utbyggd, detta är en stor 
fördel för människor som saknar tillgång till bil.

Förtätning skulle i många fall leda till att en mer attraktiv 
bostadsmiljö uppnås. Staden, eller stadsdelen i detta fall, bör 
vara tät, dess funktioner bör ligga samlade och kunna erbjuda ett 
varierat utbud för alla. Tätheten kan ses som en förutsättning för 
stadens eller stadsdelens ekonomiska kraft och stadspuls (Ullstad, 
2008, s.16). Med förtätning som åtgärd kan både fysiska och 
mentala barriärer överbryggas. Vid en tätare bebyggelse skapas 
fler intryck, fler funktioner och fler människor får en möjlighet att 
bosätta sig här. 

Förtätning är en möjlighet att öka variationen och mångfalden 
i miljonprogramsområdena. Med flera olika bostadstyper och 
olika förvaltningssätt skulle flera så kallade ”bostadsstegar” inom 
områdena kunna uppstå. Problemet idag är att när människor 
avancerar på den ekonomiska och sociala skalan väljer många att 
flytta ifrån miljonprogramsområdena eftersom att standarden 
på de flesta lägenheter är likartad och en boendekarriär inom 
området är i princip omöjlig. Tillkomsten av nya bostäder av 



varierande exklusivitet, storlek och karaktär skulle möjliggöra en 
mycket större möjlighet till detta.

I och med en etablering av exempelvis arbetsplatser, något som 
idag är sällsynt i storskaliga bostadsområden, införlivas också på 
ett naturligt sätt andra typer av byggnader. De glesa områdena 
kan med radikala men också enkla medel förbättras vad gäller 
rumslighet, variation och skala med hjälp av förtätning.

Förtätningen kommer i de allra flesta fall leda till att gröna ytor 
försvinner. Finns stora gröna ytor kan det vara av vikt att behålla 
dessa. Speciellt om området ligger inne i staden. Att ta bort 
grönytor till förmån för nya byggnader låter negativt men idag 
fungerar dessa ytor främst som transitområde. Dessa gröna 
ytor räknas inte i folks medvetande som natur utan är en väldigt 
endimensionell gräsmatta utan funktion. Övriga stora outnyttjade 
ytor såsom parkeringar och mindre avsnitt med ”kvarlämnad” 
skog kan också utnyttjas för förtätning.

5.3.1 Gaturummet

Eftersom att ett vanligt problem är att många delområden 
har en svag koppling till varandra och detta i sin tur innebär 
att ett bostadsområde kan upplevas som osammanhängande 
bör många områden förtätas. Den funktionalistiska andan 
medförde att de publika platserna glömdes bort och intresset för 
gårdsmiljön var starkt begränsad. Det viktiga utrymmet mellan 
husen glömdes bort och uppfattas därför idag ofta som ofärdiga 
(Gehl, 2001, s.47). De funktionalistiska idealen som dominerar i 
miljonprogrammets områden har med sin trafikseparering skapat 
ett dåligt definierat gaturum. Vägar kan minskas i bredd för att 
skapa ett mer intimt och attraktivt gaturum.
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De plana gräsytor som återfinns i många områden ses 
inte som natur utan som planerad mark, när dessutom 
”riktig natur” ofta finns bakom knuten minskar 
attraktiviteten på dessa ytor ytterligare.

Ett intimt gaturum med planteringar och 
markbeläggning. Östra Bergsjön, Göteborg.



en förtätning. Längs stråken behövs målpunkter av alla slag. Det 
kan vara nödvändiga, såsom affär och skola, eller frivilliga såsom 
en frukttrådgård eller konstpark. För att få en mer sammanhållen 
bebyggelse kan de stora gröna ytorna mellan delområdena 
minskas ner genom förtätning. Förtätningen är helt enkelt en 
viktig del i att skapa attraktiva stråk. 

Stråk bör knyta an till vardagliga målpunkter såsom bostad, 
skola, arbete och service samt även till rekreationsområden. 
Då stråk ansluter till dessa målpunkter kan det användas både 
för nödvändiga, valbara och sociala aktiviteter. När människor 
använder stråk på olika sätt och vid olika tidpunkter upplevs dem 
som trygga. Att överbrygga barriärer är en stor åtgärd som är 
nödvändig för att stråk ska vara åtkomliga, sammanhållna och ha 
god sträckning. Barriärerna är i de flesta fall stora öppna gräsytor 
som kan känna utelämnande för de som rör sig där.

Stråk genom områdena ska gestaltas, de kan ramas in av 
vegetation eller belysas så de syns tydligt. Stråken kan användas 
för att integrera den omgivande naturen bättre. Stråken bör 
vara gena, tillgängliga och framkomliga. Att olika stråk är 
sammankopplade och placerade där människor naturligt rör sig 
är viktigt. En tydlighet gällande stråkets sträckning är en annan 
viktig komponent. God skyltning kan höja stråkets funktionalitet 
och attraktivitet. Ett stråk bör kunna utnyttjas av alla människor, 
vilket exempelvis innebär att cyklister och rörelsehindrade 
ska kunna röra sig obehindrat längs stråket. Vid utformningen 
av stråk ska hänsyn tas till synsvaga, kontrasterande färger 
och taktila ledytor kan användas. Stråken ska fungera som ett 
sammanbindande element i uppdelade områden.

Gaturummet är det viktigaste offentliga rummet i staden 
(Ullstad, 2008, s.26). Fokuseringen i förtätningen bör ligga på att 
konstruera en mer variationsrik bebyggelse med flera funktioner. 
Idag saknas i områdena en ”dubbelfunktion” bland stadsdelens 
komponenter. I dagsläget är en väg bara en väg med funktionen 
att agera transportyta åt fordonstrafik. I en stad utvidgar sig 
funktionen till att dessutom agera stadsrum. Det är bland annat 
detta som behöver förbättras. Ett av målen med förtätningen bör 
vara att vägar ska förändras till gator med tydliga stadsrum. Idag 
saknas gaturummet som är stadens eller stadsdelens rumsliga 
kvalité. Förorterna ska inte göras till kopior av staden men en 
utveckling åt det hållet kommer att bidra till en mer varierad 
upplevelse. Förtätningen kommer att medverka till en tätare 
bebyggelse som skapar tydligt definierade rum. De definierade 
rummen skapar en mer spännande och levande miljö.

5.3.2 Stråk 

I dagsläget finns förhållandevis få stråk som fungerar som 
sammanhållande komponenter i de besökta bostadsområdena. 
Detta beror på en rad orsaker. Först och främst saknas attraktiva 
målpunkter som leder till att människor vill och måste röra 
sig inom sitt bostadsområde. De funktioner som i dagsläget 
återfinns är få och framförallt utspridda över stora arealer. 
För att binda samman delområdena och skapa en bra rytm när 
man rör sig genom ett större bostadsområde behövs attraktiva 
stråk. Stråk kan skapas dels genom att gena vägar mellan olika 
bostadsenklaver bildas för att underlätta transporten till fots 
mellan olika mindre bostadsområden. Detta är något som är 
bristfälligt i många av de besökta områdena idag.

Det andra sättet att bilda funktionella stråk hänger samman med 
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Endast ett av de analyserade områdena som har inslag 
av en vattendamm. Ringdansen, Norrköping.

Innergården i kvarteret Porten är en öppen yta som 
skulle kunna användas som ett område för lokalt 
omhändertagande av dagvatten. Porten, Norrköping.

5.3.3 Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 

En komponent som ofta saknas i miljonprogrammen är ett 
inslag av vatten. Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 
är en lösning som är bra för miljön och samtidigt kan tillföra 
attraktivitet. Människor i allmänhet anser vatten att vara en stor 
kvalité. De stora ytorna som finns att tillgå utgör en stor möjlighet 
att tillföra vatten som ett nytt element i miljön. I ett hållbart 
stadsbyggande bör vattnet hanteras som en resurs och ett viktigt 
element i miljön (Ullstad, 2008, s.34).

Lokalt omhändertagande av dagvatten kan vara en attraktiv 
lösning som löser flera problem. LOD används som samlande 
benämning på olika åtgärder för att rena dagvatten eller 
fördröja dagvattenavrinningen från mark innan det tillförs det 
kommunala vattensystemet. Vattnet renas naturligt med hjälp 
av dagvattendammar. Tillförandet av dammar skulle kunna få 
en positiv effekt för flera miljonprogramsområden. Variationen 
och attraktiviteten skulle öka i närmiljön samtidigt som ett 
miljöproblem åtgärdades. Det finns många positiva effekter 
av LOD. Exempelvis minskar belastningen av föroreningar på 
vattendrag och flödesvariationer till ledningar och kommunala 
reningsverk. Risken för översvämningar i källare minskar vid ett 
effektivt omhändertagande av dagvattnet.

5.4 Definierade ytor 

I de studerade områdena finns många otydligheter vad gäller 
ytors funktion, men också vem som har tillgång och rättighet 
till ytorna. Detta är två konflikter som påverkar upplevelsen av 
bostadsområdet negativt. Tydliga definitioner och avgränsningar 
är därför av stor vikt att ta hänsyn till vid planering och utveckling 
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Ett exempel på ett odefinierat område är denna stora 
öppna gräsyta utan tydlig funktion. Ofta står dessa 
ytor helt tomma. Hjällbo, Göteborg.

Ett exempel på en outnyttjad bakgård. Här skulle 
halvprivata uteplatser kunna skapas intill fasaden, 
eventuellt med en andra entré till lägenheten. 
Gårdsten, Göteborg.

av miljonprogramsområden.

Att en yta i ett bostadsområde har en kvalité hänger ofta ihop 
med att dess funktion är tydlig och att ytan är attraktiv för den 
tänkta användningen. Många ytor i miljonprogramsområdena har 
en svag koppling till en speciell aktivitet. Att tydligt definiera olika 
sorters ytor i förhållande till en planerad aktivitet är ett sätt att 
klargöra förhållandet och därmed öka kvalitén. 

Tydlighet i förhållandet mellan privat och offentligt leder till 
oklarheter i användandet av ytor. En tydlig gränsdragning är 
viktigt för att skapa förståelse och trygghet bland de boende. 
Exempelvis har en del lyckade ansträngningar gjorts för att 
åstadkomma mer halvprivata zoner vid byggnadernas entréer. 
Den offentlighet, som är vanlig i stora bostadsområden och ofta 
har börjat precis utanför porten, har därmed i viss mån brutits 
(Hall, 1999, s.156).

5.4.1 Yta kopplad till funktion

En yta bör ha en aktivitet kopplad till sig. Med andra ord: en yta 
bör vara tänkt att användas till något. Detta är en grundläggande 
regel vid planering av bostadsområden. Dock finns stora 
definitionsproblem i många modernistiska bostadsområden 
som är utformade efter principen hus i park. Varje yta ska vara 
kopplad till en aktivitet, detta för att undvika tomma och öde 
ytor. Övergivna platser är något som är vanligt förekommande 
i många miljonprogramsområden idag. En miljö där ytorna till 
stor del är definierade bör bidra till en rikare och mer levande 
upplevelse för de boende i närmiljön.

Vid planering bör alla ytor ha en speciell funktion och utnyttjas 



till en viss sorts aktivitet. Inga överblivna ytor ska finnas lämnade 
kvar vid planering. Överblivna ytor, som det finns gott om, ska 
planeras bort och varje del av närmiljön ska kännas väl integrerad 
och tillföra området kvalité. Att ytorna känns planerade och har 
ett tydligt syfte ökar trivseln och tydligheten märkvärt.

Vid förtätning kommer, de idag generösa grönytorna, att minska 
i kvantitet. Ett viktigt jobb kommer då bestå i att de ytor som 
lämnas kvar måste få en högre kvalité än de nuvarande. Ett sätt 
att öka kvalitén är att klart visa vilken funktion som hör till ytan. 
En fotbollsplan kan exempelvis avgränsas genom inhägnad. 
En tidigare oanvänd yta kan minskas i areal genom förtätning 
men ökar i kvalité genom en tydlig koppling till dess planerade 
funktion. Därför är det totalt sätt en positiv förändring. Detta 
innebär att ytan med kvalité ökar även om den offentliga ytan 
minskar i storlek. En förtätning behöver alltså inte innebära att 
den ytan som upplevs helt offentlig att röra sig på kommer att 
minska. Genom att tydligt markera och definiera ytor kan istället 
den yta där det känns bekvämt att röra sig öka, även om den 
offentliga ytan minskar till arealen. I dagens områden finns stora 
arealer som i teorin är offentliga men i realiteten inte används 
alls. De offentliga ytorna har en dålig ”verkningsgrad” på grund 
av att de utnyttjas dåligt. Det finns stora förutsättningar att öka 
användandet av de gröna ytorna i miljonprogramsområdena. 
Genom att jobba kontinuerligt och konsekvent med en tydlig 
definition av ytor inom bostadsområden kan offentliga ytor öka i 
kvalité och utnyttjandegrad.

Att visa att en yta har en tydlig funktion kan innebära att planera 
ytan mer. Exempel på olika aktiviteter kan vara, odlingslotter, 
lekplatser, bollplaner, boulebanor med mera. Ytorna för aktivitet 
bör utformas för sin specifika användning. Grusade boulebanor 
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med möblemang och planteringar visar tydligt vad ytan ska 
användas till.

5.4.2 Privat och offentligt

Det bör också, förutom koppling mellan yta och funktion, 
finnas en tydlig indelning i vad som är privat, halvprivat och 
offentligt. Detta underlättar den upplevda uppfattningen om var 
det är tillåtet att röra sig. Tydliga gränser, exempelvis genom 
markbeläggning, kan skapa en tydlighet vad gäller människors 
rättighet att använda ytan.

Det som underlättar detta problem är tydliga uppdelningar 
mellan olika sorters områden. Med detta menas inte att 
människor ska röra sig snabbt mellan det privata och det 
offentliga, utan bara att gränserna mellan dessa olika typer av 
områden ska vara klar. Det bästa är att gå i en gradvis förändring 
från privat till halvprivat till halvoffentlig till offentlig yta. 
Tydlighet mellan de olika stadierna är viktigt för människors 
trygghet. 

Jan Gehl poängterar i boken ”Life Between Buildings” att 
samspelet och avgränsningen mellan de olika typerna av privat 
och offentligt är extremt viktig för människors vilja att rör sig och 
interagera med varandra (2001, s.33-36).  

Några regler som har visat sig vara viktiga kvalitetsaspekter för 
människor, enligt Marcus och Sarkissian (Rådberg & Johansson, 
1997, s.47) är att: 

•	 Det bör finnas klara skiljelinjer – tydliga revirgränser 
– mellan de offentliga rummen (gator, gemensamma 



friytor) och privata friytor (gårdar, trädgårdar). Detta kan 
avskräcka främlingar från att passera igenom området 
hur som helst. 

•	 Områdets storlek har betydelse: det bör inte vara alltför 
stort; det bör vara indelat i mindre avgränsade grupper 
med ett begränsat antal familjer i varje del, vilket 
underlättar den sociala kontakten, bygger upp känslan av 
identitet och inre sammanhållning. 

En tydlig zonindelning är alltså att rekommendera. En viktig del 
i denna diskussion är människans behov av att känna kontroll 
över sitt närområde. Exempelvis kan gårdar mellan husen 
behöva delas upp i mindre enheter så att dessa tjänar endast 
några trapphus och inte alla byggnadens trapphus. På så sätt kan 
en mer halvprivat gård skapas. Gårdar vid entréer bör vara av 
halvoffentlig karaktär, närmast entréerna bör mindre halvprivata 
rum finnas. De olika zonerna är viktiga för att känna tillhörighet 
och skapa variation. Gårdarna kan behöva en tydligare 
omslutning för att markera var gränsen går. Det är viktigt att 
kunna röra sig från den privata lägenheten via det halvprivata 
trapphuset ut på den halvprivata gården för att sedan ta sig ut 
till de halvoffentliga grönytorna för att ansluta sig till det helt 
offentliga torget. En stegvis övergång är viktigt för att det ska 
kännas tryggt att ta sig fram. Människor vill ha kontroll när de rör 
sig i ett område. Att känna en viss kontroll kan också automatiskt 
leda till att människor känner en större motivation till att se 
efter området. Incitamenten att hålla efter gården minskar med 
graden av offentlighet . 

Ett exempel på att skapa mer halvprivat arealer i 
miljonprogramsområden är att förändra de bakgårdar som är 
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vanligt förekommande. När byggnadskroppar ligger parallellt 
placerade är det vanligt att husets entréer är riktade emot 
varandra och skapar en entrégård och en bakgård. Bakgården 
står vanligtvis oanvänd och består ofta av en plan gräsyta. Här 
finns möjlighet att utforma halvprivata uteplatser med ytterligare 
en ingång till lägenheten. Den idag outnyttjade ytan skulle få ett 
syfte och funktion samtidigt som den estetiska kvaliteten skulle 
öka.

5.5  Gestaltning & underhåll 

5.5.1 Underhåll

För ett positivt helhetsintryck är det viktigt att bebyggelsen är hel 
och ren. Att tvätta fasaden regelbundet kan vara ett alternativ. 
Men miljonprogrammets material är som tidigare nämnts inte 
smuts- och reptåliga. Därför kan en inklädnad med nya material 
ge ett fräscht intryck samt vara lättare att underhålla. Balkonger 
med nutida utseende har visat sig passa mycket bra tillsammans 
med den ursprungliga modernistiska arkitekturen. Fönster och 
balkonger löper ofta som band över fasader och utgör en stor del 
av det visuella intrycket. Balkongfronterna är i många områden 
trasiga och behöver bytas ut. Likaså fönsterkarmar behöver bytas 
ut eller kläs in. 
 

En del boende tar inte hand om sina uteplatser och detta 
skapar ett sämre intryck av bostadsområdet. Uteplatserna är 
en gestaltningsfråga därför är underhållet viktigt. Underhåll av 
uteplatser kan ske med bostadsbolagets hjälp. Bostadsbolaget 
kan tillsammans med sina hyresgäster hjälpa och utveckla 
uteplatserna. Uteplatsernas dåliga skötsel kan bero på de 
boendes brist på kunskap eller brist på intresse. Med hjälp av en 
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trädgårdsarkitekt eller trädgårdsmästare som visar hur växter och 
underhåll går till kan detta förbättras. Bostadsbolaget kan skapa 
en policy för hur uteplatserna ska skötas eller se ut. Detta är ett 
enkelt sätt att förbättra upplevelsen av området.

5.5.2 Lagar om ändringar i befintlig bebyggelse 

Det finns två lagar som styr vid förändring av befintliga miljöer 
som inte står under något annat direkt skydd. Dessa är plan- 
och bygglagen (PBL) och lagen om tekniska egenskapskrav 
på byggnadsverk (BVL). Kommunens tillsyn sträcker sig till att 
kontrollera tekniska byggnadskrav som finns. Kommunen ska, 
om det inte finns skäl till anmärkning, utfärda ett slutbevis. Det 
finns ingen tillsyn som sträcker sig till att kontrollera den byggda 
miljöns resultat (Nilsson Samuelsson, 2004, s.8).

Det finns krav som ska uppfyllas av byggherren och 
förutsätts sammanfalla med byggherrens egna intressen 
(Nilsson Samuelsson, 2004, s.9). Byggherren ska uppfylla 
tekniska egenskapskrav i byggnadsverkslagen (BVL), 
byggnadsverksförordningen (BVF), Boverkets byggregler (BBR) 
och Boverkets ändringsråd (BÄR).

Det har funnits krav på varsamhet vid ombyggnad eller ändring 
av bebyggelse sedan 1987. Begreppet varsamhet är öppet för 
tolkningar. Varsamhet betyder olika saker för olika aktörer 
(Nilsson Samuelsson, 2004, s.9). Varsamhetskrav antogs med tre 
huvudsakliga motiv (Nilsson Samuelsson, 2004, s.7).

1. Det första motivet bestod i att hantera bebyggelsens 
värden. 

2. Det andra bestod i att få till ett lagligt stöd att hävda 

kvaliteterna hos vardaglig bebyggelse där värden inte är 
offentligt utpekade i detaljplan eller bevarandeprogram.

3. Det tredje motivet bestod i att boende och brukare 
ska ha inflytande på förändringar. Detta för att 
hyreskostnader inte ska drivas upp i onödan.

I skriften Förändra varsamt beskriver riksantikvarieämbetet att 
det ofta är svårt att hantera nyare och samtida bebyggelse. Det 
finns så pass mycket kvar att vi inte kan urskilja något speciellt 
(Nilsson Samuelsson, 2004, s.6). Det finns inte tillräckligt med 
distans till dess uppkomst för att kunna värdera bebyggelsen 
på sina egna villkor. Därför riskerar vi att göra oss av med en 
del av kulturarvet som vi inte hunnit inse att vi haft (Nilsson 
Samuelsson, 2004, s.6). Detta är idén om varsamhet. 

Vi anser att det är viktigt att utgå från varsamhetens idé, 
men att det inte betyder att vi ska vara rädda för att förändra 
bebyggelse. Den befintliga bebyggelsen måste motsvara 
dagens krav på attraktivitet och funktionsduglighet. Men med 
en utgångspunkt att beakta den befintliga bebyggelsen och 
samspela med arkitekturen kan kvaliteter framhävas och skapas. 
Vi tror också att det spar både pengar, arbete och tid att utgå 
från det byggnadsbestånd vi har. Miljonprogramsområdena 
kan förändras mycket och tål förändringar. Det viktiga är att 
väga fördelarna mot nackdelarna. Det går att förhålla sig till 
bebyggelsestrukturens riktningar, bebyggelsens form, material 
eller färgskala för att finna samspel mellan befintlig och ny 
bebyggelse i miljonprogramsområden.

5.5.3 Övergripande gestaltning

När ett område planeras och formges kan projektören föreställa 
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sig en människa som reser igenom den och får uppleva en 
mängd olika känslor. Genom att påverka stadens element kan 
vissa känslointryck skapas. De skapas av själva platsen, rörelsen 
genom denna och dess innehåll. Cullen (1995, s.193) menar att 
gestaltandet av omgivningen är en konstform i sig. Han menar 
att omgivningen är av största vikt, omgivningen ska struktureras 
och användas så att roliga och dramatiska miljöer skapas. 
Omgivningar ska stimulera människan och hålla för klimatet. I 
sin bok The Concise Townscape beskriver han att en promenad 
genom en stad upplevs genom kontraster och skillnader i 
rumslighet, topografi eller material.

För att skapa en spännande och mänsklig miljö behöver 
miljonprogramsområdena förnyas. Där det finns höga hus kan 
lägre bebyggelse ge variation och även framhäva den befintliga 
bebyggelsen. Det är viktigt att den kompletterande bebyggelsen 
utformas så att den samspelar med den befintliga bebyggelsens 
skala, uttryck, material eller färgskala. Om bebyggelsen inte 
samspelar alls kan glappet mellan befintlig och ny bebyggelse 
bli för stort. Envåningshus med snickarglädje passar inte till 
åttavåningshus i betong. Bebyggelsen behöver inte vara likadant 
utformad eller har exakt samma utseende. Däremot behöver 
den nya bebyggelsen förhålla sig till den befintliga. I vissa fall 
kan det visa sig att en helt ny avvikande byggnad framhäver den 
befintliga bebyggelsen.  

Det är viktigt att ta fram olika bestämmelser eller mål för 
hur bebyggelsen ska se ut. Inom dessa ramar, till exempel 
bestämmelser om material och färgskala, kan sedan varianter 
utspela sig. Variationen sker då inom ramar och ger inte 
ett splittrat intryck. Det finns olika hjälpmedel för att skapa 
samspelande bebyggelse med stora variationer. För att samspela 

med befintlig bebyggelse kan samma färgskala, volym eller 
material appliceras på den nya bebyggelsen. Huskropparnas 
form behöver inte vara identisk för att ett område ska vara 
enhetligt, då blir det istället tråkigt. Det är detta som hänt i 
miljonprogramsområdena. Formen kan varieras, skalan kan 
varieras, material och färger kan varieras. Men för mycket 
variation kan också ge ett splittrat intryck. Därför är det bra 
att utforma ett gestaltningsprogram för det aktuella området. 
Då arkitekturen är densamma i miljonprogramsområden och 
husen lika ska förslag på passande färger och material ges. Med 
underlag från de material och färger som föreslås i detta kapitel 
kan gestaltningsarbetet underlättas.

5.5.4 Belysning

Belysning kan användas för att uppnå flera ändamål. I Nattens 
ljus skriver Westholm och Eliasson (2005) att flera av ändamålen 
främjar det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. 
Ljus kan användas till att främja mänskliga kontakter, skapa 
bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik, ta till vara samt 
förstärka kulturhistoriska och estetiska värden (Westholm 
& Eliasson, 2005, s.1). Belysning kan också användas för att 
ta tillvara på en plats identitet, skapa atmosfär, underlätta 
orientering samt öka säkerhet och trygghetskänslan (Westholm 
& Eliasson, 2005, s.3). Med andra ord kan belysningen 
användas som åtgärd för att förbättra många områden i 
miljonprogramsområdena. 

Tryggheten är viktigt för att människor ska använda gårdar, 
stråk och andra platser. Ljus är en av de viktigaste faktorerna 
för trygghet. Bäst effekt skapas när belysningen samverkar med 
omgivningen och ingår som en del i helheten (Westholm & 
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Eliasson, 2005, s.5). Genom att gestalta den fysiska miljön och 
införliva belysningen som en del i planeringen kan miljöer som 
främjar möten mellan människor skapas dygnet runt. 

Miljonprogramsområden med flerbostadshus är ofta storskaliga 
och planerade för att passeras med bil och inte för att upplevas 
av fotgängare. För att få en mer mänsklig skala kan belysning 
ske på lägre höjd. Ljuspunkter på lägre höjd ger en trivsam skala 
(Westholm & Eliasson, 2005, s.15). Ljus kan också användas 
för att framhäva olika platser inom ett miljonprogramsområde. 
Genom att ljussätta fasader och detaljer kan en spännande och 
omväxlande miljö skapas (Westholm & Eliasson, 2005, s.16). Med 
ljus kan olika karaktärsskapande element i omgivningen belysas, 
allt från fasader till kanten på en plantering.  Ljus kan lyfta fram 
de element som ger platsen sin karaktär och försköna den byggda 
miljön (Westholm & Eliasson, 2005, s.3).

Vid planering av ljus kan Kevin Lynchs fem olika element samt 
ett sjätte, kallat fond, användas.  Det sjätte elementet, fond, 
står för vertikala ytor som kan belysas (Westholm & Eliasson, 
2005, s.11). Vertikala objekt kan bestå av träd, murar och 
fasader. Belysning kan bidra till rumskänsla genom att belysa 
vertikala objekt (Westholm & Eliasson, 2005, s.16). Med hjälp 
av denna belysningsprincip kan fotgängaren vägledas tryggare 
och säkrare. Alla de sex elementen som nämnts förbättrar 
orienteringsförmågan nattetid. Elementen bidrar också till att ge 
identitet och karaktär åt områdena. 

Att tänka på vid planering av belysning är att ögat adopterar 
efter den ljusaste punkten, därför ska en gradvis ändrad 
ljusstyrka användas. Vid stora kontraster bländar ljuset och det 
känns obehagligt (Westholm & Eliasson, 2005, ss.8-10). Med 

en förnyelse av belysningen i miljonprogramsområden kan 
energieffektivisering åstadkommas. Dagens teknik tillåter mer 
belysning samtidigt som driftkostnaderna kan sänkas. Belysning 
kan styras av detektor med mera. Det finns ingen motsättning 
mellan att använda ljus i gestaltning av utemiljö och att spara 
energi (Westholm & Eliasson, 2005, s.7).

5.5.5 Material & färg

I början av miljonprogrammet användes ofta mustiga jordfärger 
på putsfasaderna. Senare användes dämpade kulörer och 
nyanser av grått och materialens naturliga färg. Under 1970-
talet användes färgstarka kulörer som grön, blå och orange 
som reaktion mot den gråa betongen (Reppen & Vidén, 2006, 
s.38). Under 1980- och 90-talet fick fasaderna ofta pastellfärger, 
dessa avviker ofta helt från den ursprungliga färgsättningen. 
Under senare år har många husfasader förnyats och förbättrats. 
Främst i samband med energieffektiviseringar. Fasader har 
tilläggsisolerats och i samband med detta har exempelvis skivor 
i ett vädertåligt material monterats utanpå den ursprungliga 
fasaden.

De flesta husen som byggdes under miljonprogramseran 
består av antingen tegel-, puts- eller betongfasader. Dessa 
olika fasadmaterial har olika egenskaper och utseende. Till den 
modernistiska arkitekturstilen hör stora och rena ytor. Nedan 
följer tre komponenter vi anser passar till de ursprungliga 
byggnadernas uttryck.

Trä

Behandlat trä kan ge ett intryck av exklusivitet när det används på 
mindre ytor. Trä kan användas som kontrast till större och ljusa 
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Det är viktigt att ha ett förhållningssätt till den ursprungliga 
arkitekturen. I miljonprogrammen är arkitekturstilen väl 
sammanhållen. Detta möjliggör ett generellt förhållningssätt vad 
gällande material och form vid förnyelse. Variation bör finnas, 
men inom vissa ramar för att en attraktiv helhet ska kunna 
skapas. Tre olika förslag på färger och material ges utifrån de tre 
vanligaste fasadmaterialen, tegel, puts och betong

Balkongfronter i behandlat stål och glas passar bra till 
den nya putsfasaden. Ringdansen, Norrköping.

fasader. På långa huskroppar kan burspråk med liggande träpanel 
ge variation och attraktivitet. Trapphus med liggande träpanel 
kan vara ett nytt inslag som ger variation åt fasaden. Det passar 
utmärkt att kombinera trä och glas både på befintliga fasader och 
på ny bebyggelse.

Glas  
 
Glas ger transparens och mycket solljus därför passar detta 
material bra till balkonger, entréer och trapphus. Glasets 
transparens kan också bidra till att skapa en tryggare känsla. 
Stora och rena glasytor passar bra till den ursprungliga 
modernistiska arkitekturstilen, ytorna ger ett kontemporärt 
uttryck. Glas är ett relativt ömtåligt material, men det finns olika 
utföranden med olika hållfasthet att välja mellan. 

Stål & sten 
 
Stål och sten är enkla och rena material som ofta passar 
bra tillsammans med de stora ljusa ytorna som finns i 
miljonprogramsområdena. 

Färger 
 
Färgsättning handlar inte om att kontrastera så mycket 
som möjligt mot det ursprungliga. Färger som svart och vitt 
går att kombinera med de flesta kulörer och ger en tydlig 
kontrastverkan. Framförallt är svart att föredra på balkongräcken 
och andra detaljer. Pastell och grälla färger passar inte till den 
ursprungliga arkitekturstilen. Grå och beigea färger är lätta att 
passa in i befintlig bebyggelse.

En sammanhållen syn på utformningen är viktigt vid förnyelse. 
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	Tegel

Tegelfasader har överlag hållit bra genom åren. 
Då tegel är ett beständigt material bör mindre 
element såsom fönster, dörrar och balkonger stå 
för de nya inslagen.
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Puts

En putsfasad kan byta färg, men det kan vara bra 
att dokumentera den ursprungliga färgen ifall ett 
återställande bli aktuellt i framtiden.
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Betong

När betongelement byts ut är det svårt att finna 
rätt nyans. Om betong eller sjösten målas går det 
inte att få tillbaka de ursprungliga materialen.
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Kap. 6
Tillämpning

I	detta	kapitel	appliceras	de	föreslagna	åtgärderna,	som	presenterades	i	det	
föregående	kapitlet.	Två	miljonprogramsområden	av	olika	karaktär	används	
för	att	visa	hur	de	föreslagna	åtgärderna	kan	praktiseras	i	verkligheten.



I två miljonprogramsområden av olika karaktär har en 
applicering av de föreslagna åtgärderna genomförts. Detta 
för att tydliggöra hur de föreslagna åtgärderna kan tillämpas i 
praktiken. Appliceringarna ska endast ses som förslag på några av 
åtgärderna som presenterades i föregående kapitel. Alla åtgärder 
appliceras inte i de två kommande förslagen, utan endast de som 
ansetts främja områdenas förnyelse mest. 

I området Norrliden i Kalmar har bland annat förtätning, 
skapandet av attraktiva stråk, nya inslag av vatten och tydliga 
definitioner av privat kontra offentliga ytor tillämpats.

I området Kungsmarken i Karlskrona har diverse åtgärder för att 
skapa variation på bebyggelsen applicerats. Planförslaget föreslår 
också förtätning i form av kontorsbyggnader och punkthus.
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6.1.1 Områdesbeskrivning
Miljonprogramsbebyggelsen i Norrliden omges av Norrlidsvägen 
i väst, norr och öst. I söder gränsar området till en stor öppen 
grönyta. Bostadsområdet ligger fem kilometer norr om 
Kalmars centrala delar. Bebyggelsen är rätvinkligt placerad och 
sträcker sig huvudsakligen i nordsydlig riktning. Parkering sker i 
garagelängor eller på öppen markparkering. Parkeringsplatserna 
är placerade utmed Norrlidsvägen i utkanten av bebyggelsen.  
Mellan bebyggelsen och grönområdet i söder löper det 
attraktivaste stråket i området. Stråket utgörs av en grusväg där 
fotgängare och cyklister färdas i östvästlig riktning. Stråket leder 
till ett centrum där livsmedelsbutik, frisör, pizzeria, skola, förskola 
och kyrka finns.

Bebyggelsen är två till tre våningar hög och har antingen platta 
tak eller svagt lutande sadeltak. Bebyggelsen kan delas in i tre 
olika delområden. Delområdena avgränsas tydligt av vägar och 
öppna grönområden. Inom delområdena är husen mycket lika 
varandra, de har samma material och skala.

Det östra delområdet, som Kalmar hem äger, består av vita 
stenhus med träpanel. En del byggnader är sammanbyggda 
genom en länk på andra våningen. Östra delområdet har ett 
intimt gaturum och är varierat inom en viss ram av färger och 
material. Östra delområdet är spännande och anpassat efter 
människan. 

Mittersta delområdet består av trevånings hus i betong. 
Omkring sex huskroppar bildar tillsammans ett gårdsrum. 
Gårdarna är stora och gatuperspektiven långa. Entréerna finns 
på innergårdarna, mot gatan finns inga entréer. Balkonger 
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Östra delområdet utgör en spännande och 
omväxlande miljö.

Mittersta delområdet består av betonghus i tre 
våningar.

6.1 Applicering - Norrliden av	Linda	Almljung	Törngren



och uteplatser förekommer. Fasaderna har i en förnyelse fått 
markerade trapphus. Det är HSB Sydost som förvaltar delområdet 
och har genomfört en varsam upprustning. Betonghusens gavlar 
och tak är utsmyckade med röda och blåa detaljer av plåt och trä. 

Delområdet i väster ägs av Riksbyggen. All bebyggelse är 
utformad i gult tegel. Trevåningshusen har inglasade balkonger 
med vita sidoskivor. I tvåvåningshusen har varje lägenhet sin 
egen ingång, till andra våningen leder en trappa som två hushåll 
delar.
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Det Västra delområdet består av tegelhus i två till tre 
våningar.

I tvåvåningshusen har alla lägenheter en egen ingång 
till lägenheten.



Ortofoto: © Lantmäteriet Gävle 2009. Medgivande I 2008/1932.



6.1.2 Generella problem för Norrliden
Likformigt & storskaligt
Det mittersta delområdet har problem med likformighet och 
storskalighet. Gårdarna är stora och anonyma, de visuella 
perspektiven är långa med få intryck. Mittenområdet har lika 
huskroppar till form, färg och placering i landskapet. I Östra 
delområdet är variationen och skalan bra i nuläget, därför behövs 
inga åtgärder. Det västra området är inte lika varierat som det 
östra, men skalan är mindre och mer anpassad för människan är i 
mittenområdet. 

Låg	aktivitet
Bebyggelsen inrymmer endast bostäder, det finns inga 
kontorsbyggnader eller verksamhetslokaler i de befintliga husens 
bottenplan. Det finns endast ett stråk som används flitigt av 
fotgängare och cyklister. Det finns en gång- och cykelväg genom 
området och denna används som transportsträcka. Det finns 
inget som lockar till uppehåll eller aktivitet i direkt anslutning 
till gång- och cykelvägen. Ytorna som finns mellan de tre 
bebyggelseområdena består av gräsytor med träddungar eller 
enstaka träd och buskar. Grönområdena mellan huskropparna är 
stora, tomma och övergivna. Gaturummen känns oplanerade och 
tråkiga, vägarna är breda och raka. 

Stora ytor & dåliga kopplingar 
De tre delområdena är tydligt skilda från varandra. Mellan 
bebyggelseområdena finns parkeringsytor, vägar och oplanerade 
grönområden. Vägarna in i området, Två systrars väg och Två 
bröders väg, ger ett kalt och oattraktivt intryck.  Vägarna är för 
dominerande, miljön inbjuder inte till folkliv. Bebyggelsen vänder 
sig ifrån gatan, med entréer inne på gårdarna. Fasaderna ut mot 
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Här ses ett långt perspektiv, vägen är 
överdimensionerad och bebyggelsen är monoton.

Grönområden mellan bebyggelsen saknar tydliga 
funktioner och aktiviteter.



gatan är helt slutna, gaturummet behöver bli intimare. Stråket till 
centrum och gång- och cykelvägen i Norrliden är fattiga på intryck 
och har få aktiviteter i sin omgivning. Tomma och stora ytor leder 
till att människor undviker att röra sig utomhus. 

Odefinierade	ytor	
De större gårdarna i mittersta delområdet kan upplevas som 
opersonliga och offentliga. Byggnaderna vänder sig inåt, på 
utsidan där fasaden slutar tar ofta en öppen gräsmatta vid. 
Det finns ingen tydlighet av vad som är privat och vad som är 
offentligt. Det syns inte vad grönytorna är till för och därför 
förblir de oanvända. Grönområdena mellan de tre delområdena 
är även dem odefinierade. Det finns en otydlighet gällande 
deras användning. Otydligheten leder till att grönområdena inte 
används. De resterande två delområdena har entréer utmed 
intima gaturum och bakgårdar av halvprivat karaktär. 

Oattraktivt	och	slitet	
Centrumbyggnaden ger ett nedgånget intryck och vänder sig ifrån 
området. Vidare är det främst det mittersta delområdet som 
upplevs oattraktivt och slitet. Bebyggelsen i området vänder sig 
inåt och välkomnar inte boende och besökare. Betongfasader får 
med tiden färgskiftningar och kan upplevas som nedgångna. Även 
de ommålade trapphusen och balkongsidorna har skiftningar 
och kan bidra till ett slitet intryck. Dessutom har trapphusen och 
balkongerna så pass olika färger att helhetsintrycket blir splittrat. 
Trapphusen och komplementbyggnadernas starka färger 
understryker den ursprungliga bebyggelsens brister.
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Stora ytor mellan husen utan funktion. Det är oklarhet  
vem som har rättighet till ytan och därför förblir ytan 
oanvänd.

Den nedgångna centrumbyggnaden ger ett negativt 
intryck.



6.1.3 Utvecklingsåtgärder för Norrliden
Variation	&	mänsklig	skala
Mittenområdet behöver brytas ner till en mindre skala. De stora 
gårdarna kan förminskas genom förtätning, den nya huskroppen 
bör placerad så att en stor gård delas upp i två mindre gårdar. 
En annonsering av entréer med hjälp av förgårdsmarker och 
ommålning av fasad ger variation och mindre skala. Mindre 
enheter i organiska former kan ge en mer omsorgsfull känsla 
och bryta av mot det strikta och kala intrycket. I det västra och 
mittersta delområdet kan solfångare monteras på sluttande tak 
mot söder. 

Liv & rörelse 
Grönområdena mellan de tre bebyggelseområdena bör 
innehålla mindre och tydligare markerade enheter. Exempelvis 
kan grönområdena innehålla boulebanor, odlingslotter 
och vattendammar.  För att få mer rörelse dygnet runt kan 
arbetsplatser införlivas i området. Kontorsbyggnader kan 
placeras i utkanten av bebyggelse ut mot Norrlidsvägen och 
verksamhetslokaler kan införlivas i bottenplan på befintliga 
byggnader. Fler stråk genom bebyggelsen behöver skapas. 
Befintliga vägar kan omgestaltas så att de blir intimare och mer 
anpassade för människan. Trädrader, trottoarer, bänkar och 
lyktstolpar kan göra transportsträckan till ett gaturum för vistelse. 

Förtätning & stråk 
De tre bebyggelseområdena ska bindas samman med hjälp av 
förtätning och nya vägar. Huskroppar kan också placeras så att 
tydligare gaturum skapas. Vägarna behöver smalnas av och ramas 
in av bebyggelse och trädrader. För att öka rörelsen i östvästlig 
riktning kan en ny väg anläggas i denna riktning. Byggnader och 
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Befintlig entré med utskjutande tak. Trapphusets 
färg avviker från den ursprungliga fasaden. Men den 
befintliga byggnadens avsaknad av detaljer tydliggörs 
genom det grälla färgvalet på fasaden.

En ny färgsättning av fasaden och entrén som 
samspelar med den funktionalistiska stilen skapar ett 
sammanhållet uttryck.



träd bör placeras så att dessa ramar in den nya vägen.

Det befintliga stråket till centrum och den befintliga gång- och 
cykelvägen kan förbättras genom mer belysning, möblemang 
och platser som bjuder in till uppehåll i omgivningen. Aktiviteter 
längs vägarna är viktiga eftersom dessa kan vara orsaken till att 
röra sig där. Boulebanor, skateboardpark och odlingslotter är 
exempel på aktiviteter som kan tillföras i Norrliden. Ett nytt inslag 
i omgivningen kan utgöras av en eller flera vattendammar. Vatten 
är generellt sätt ett uppskattat inslag i miljön och kan locka såväl 
boende som besökare. Lokalt omhändertagande av dagvatten 
(LOD) ger både renare vatten och en attraktivare miljö.

Definierade	ytor	
Alla gröna ytor bör ha en tydlig utformning. En tydlig utformning 
kan vara att en del av grönområdet är till för fotboll och att en 
annan del är till för odling. När ytan är utformad för en speciell 
aktivitet blir dess funktion tydlig och fler vågar använda ytan. En 
grönyta kan också ha en tydlig funktion genom sin tillhörighet 
till hus. En yta utmed en fasad kan avgränsas med staket eller 
vegetation så att en mer halvprivat gård skapas. Det är viktigt att 
skapa en gradvis övergång mellan privata och offentliga zoner. 
En tydlighet i vad som är privat och offentligt leder till ett bättre 
utnyttjande av ytan. När boende vet vilken yta som hör till deras 
hus kan de känna sig mer berättigade till att använda ytan. I 
mittenområdet kan en uppdelning i olika zoner med varierande 
grad av privat- och offentlighet ge en attraktivare och mer 
användbar närmiljö.

Gestaltning & underhåll 
Den befintliga centrumbyggnaden behöver förnyas så att 
gästerna välkomnas bättre. I mittenområdet bör den ursprungliga 

Ett långt perspektiv och tomt gaturum. Gaturummet 
har fel proportion och utgör endast transportsträcka.

En tillförsel av vegetation i form av trädallé och 
gräsplanterad refug mellan körfält och gång- och 
cykelväg ger ett mer attraktivt intryck. Gaturummet blir 
mer anpassat för människan och bjuder in till vistelse.
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Centrumbyggnaden vänder sig ifrån området. 
Byggnaden behöver öppnas upp och välkomna 
besökare istället för att ge ett kalt och nedgånget 
intryck

Centrumbyggnaden kan göras attraktiv genom att 
öppnas upp mot bostadsområdet. Trädplanteringar 
och markbeläggning kan öka trivseln.

bebyggelsens arkitektur framhävas bättre. Trapphusen, 
balkongfronterna och de mindre komplementbyggnaderna 
bör förnyas så att bebyggelsens färger harmoniserar bättre. 
De tidigare föreslagna gestaltningsförslagen anpassade för 
betongbyggnader kan användas i mittenområdet. Svart, grått, 
beigt samt vitt och material som puts, glas och träpanel passar 
till betongbyggnader. För att bryta långa perspektiv och ge 
variation kan trapphusen målas vita och kläs in med liggande 
träpanel. Entréer kan markeras tydligare och avvika från fasaden. 
Vita balkongsidor bör tvättas kontinuerligt eller målas i en mer 
smutstålig färg såsom svart, grå eller grön. 

Illustrationer
På följande sidor kommer fotomontage och tre kartbilder att visa 
åtgärder som syftar till att förbättra Norrliden. 

•	 På nästkommande sida visas en förnyelse av 
bebyggelsen. Bebyggelsen kan bli mer enhetlig genom en 
anpassning till den ursprungliga bebyggelsen.

•	 På första kartan visas en översiktlig och schematisk 
bild. Kartbilden visar möjliga förbättringsåtgärder för 
Norrliden. 

•	 Den andra kartan är ett utsnitt från föregående karta och 
visar exempel på hur förtätning kan yttra sig. 

•	 Den sista illustrationskartan visar en indelning i olika 
privata och offentliga zoner.



De befintliga komplementbyggnaderna bryter mot 
arkitekturen i området.

Om komplementbyggnaderna anpassas bättre till 
befintlig bebyggelse blir området mer attraktivt.
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En befintlig fasad med olika färger på balkongfronter 
och trapphus. Färgerna samspelar inte och ger ett 
splittrat intryck.

Med ett gestaltningsprogram skapas bättre 
förutsättningar för sammanhållen färgsättning och 
arkitektoniskt uttryck. I det här exemplet används ny 
färgsättning på befintlig byggnad.







Förgårdsmarker vid entréer ger en 
halvoffentlig	yta	utanför	den	privata	
bostaden. Förgårdsmarken bör avgränsas 
tydligt,	exempelvis	bestå	av	en	gräsmatta	
med	kantsten.	Innergården	ses	som	offentlig	
och bör även den markeras i markbeläggning 
och	avgränsas	med	kantsten	eller	vegetation.	
På	husens	utsida	kan	bottenlägenheterna	få	
uteplatser. Uteplatserna utgör en halvprivat 
zon. En del av byggnadernas entréer kan 
göras	om	till	genomgående	entréer.	På	så	sätt	
öppnas bebyggelsen upp mot omgivningen.

Privat

Offentligt

Halvoffentligt

Halvprivat
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6.2.1 Områdesbeskrivning
Kungsmarken är ett miljonprogramsområde lokaliserat fyra 
kilometer norr om Karlskronas centrala delar. Området består 
av tre stora, långa och organiskt formade husvolymer som 
uppfördes under åren 1967-73. Området är väl sammanhållet 
och består inte av flera olika uppdelade bostadsenklaver. 
Bostadsområdet är placerat på en höjd och omsluter en 
bergsknalle med kvarlämnad skogsmark. Området består 
nästintill uteslutande av bostäder. Genomfartstrafiken är 
relativt begränsad, med en omslutande matargata som ringar 
in området. Mellan matargatan och bebyggelsen finns fyra 
cirkelformade parkeringsdäck. Innergården är stor, kuperad och 
fri från biltrafik. Två busslinjer trafikerar området och det tar 
cirka 15 minuter att ta sig till stadens centrala delar.

I området finns bara en hustyp representerad. De tre svängda 
skivhusen i området har i princip samma form. Husen är uppförda 
i sex till sju våningar. Även om de tre olika husen har en liknande 
form skiljer sig husen mycket åt i yta och utseende på fasaderna. 
Hus A är det hus som uppfördes först och byggdes med högst 
kvalité. Detta hus är idag bra underhållet och höjer upplevelsen 
av området. Hus B är i dåligt skick och drar ner helhetsintrycket.
I detta hus står många lägenheter tomma. Hus C är bättre 
underhållet än hus B.

På grund av de oregelbundna formerna och de svängda fasaderna 
är det svårt att orientera sig i området. Huskropparna är långa 
och utgör barriärer.

I anslutning till bostadsområdet finns en mindre centrumbildning 
med bland annat en öppen förskola, en möbelbutik och ett 
lekland. I bostadsområdet finns kontor för närpolisen, en mindre 
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Hus A med fin byggnadskvalité. Ateljévåningar samt 
tillbyggda entréer höjer intrycket av huset.

Kuperad och bilfri innergård med diverse 
lekmöjligheter.

6.2 Applicering - Kungsmarken av Kalle Gustafsson



servicebutik och diverse mindre verksamheter. I området finns 
också ett kommunalt äldreboende. I anslutning till området finns 
en större matvarubutik, kyrka, idrottshall och grundskola.

6.2.2 Generella problem för 
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Hus B är i störst behov av renovering och förnyelse.

Hus C har betong och plåtinslag på fasaden.



Ortofoto: © Lantmäteriet Gävle 2009. Medgivande I 2008/1932.



Kungsmarken

Likformigt & storskaligt 
Kungsmarken är i sitt utförande i sig inte särskilt monotont. 
De svängda huskropparna medverkar till att skapa en relativt 
spännande miljö. Bebyggelsemönstret består inte av upprepande 
byggnadsmönster. De tre husen har genom sin form en sorts 
inneboende organisk kvalité. Dock påminner de tre olika 
huskropparna mycket om varandra i formen. Våningsantalet 
samt husens volymer är nästintill identiska. Detta medför att 
bebyggelse kan upplevas som stereotyp. Kungsmarkens hus 
har anonyma entréer. Det är bara hus A som har tillbyggda och 
markerade entréer. Avsaknaden av entréer leder till att husen 
inte har en tydlig framsida eller baksida. Fasaderna saknar liv och 
upplevs som fattiga på intryck. En större grad av variation bör 
skapas gällande byggnadernas utformning. Fler sorters byggnader 
bör tillföras i området för att skapa en mer varierad och levande 
miljö.

Låg	aktivitet	&	begränsad	rörelse	
Kungsmarken är först och främst ett renodlat bostadsområde. I 
dagens läge finns vissa mindre inslag av andra funktioner såsom 
mindre verksamheter och kontorslokaler. Dock är det boendet 
som funktion som helt och hållet dominerar. En blandning 
av aktiviteter saknas helt. Detta leder till att området saknar 
en naturlig rörelse och puls som bör finnas för att området 
ska höja sin attraktivitet. Avsaknaden av arbetsplatser är ett 
stort problem som Kungsmarken delar med en rad andra 
miljonprogramsområden. Avsaknaden av arbetsplatser är ett 
stort problem. Kungsmarken skulle behöva fler funktioner, främst 
arbetsplatser för att bli ett levande område dygnet runt.   
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Fasaden på hus B är fattig på intryck och variation. 
Förändringar för at skapa en mer varierad och 
spännande bebyggelsemiljö bör vidtas.

Fasad på hus C. Fasaduttrycket skiljer sig åt mellan de 
tre husen men volymerna som liknar varandra gör att 
bebyggelsen upplevs som stereotyp.



Stora oanvända ytor & dåliga kopplingar 
I Kungsmarken lyser stora oanvända ytor med sin frånvaro. I 
många miljonprogramsområden finns stora, öppna ytor som kan 
medverka till en övergiven och utsatt känsla. Dessa ytor saknas 
nästan helt i Kungsmarken vilket är något i huvudsak positivt. 
Det finns inga större arealer som uppfattas som oanvända 
eller övergivna. Dock är de stora parkeringsdäcken ofta dåligt 
utnyttjade och upplevs som överdimensionerade. I sluttningen 
ned mot Kungsmarkskyrkan och Kungsmarkens centrum finns en 
del arealer med oexploaterad mark, främst där en skolbyggnad 
nyligen har rivits. I centrum av området, uppe på höjden, skulle 
det också gå att exploatera för bebyggelse. Eftersom att området 
är relativ sammanhållet är det svårt att se brist på kopplingar. 
Dock skulle kontakten med Kungsmarken centrum i södra 
delen av området kunna förbättras. Om en exploatering sker i 
sluttningen ned mot Kungsmarkens centrum skulle kopplingen 
mellan de två områdena avsevärt kunna förbättras. I dagsläget 
finns en tydlig gräns mellan bostadsområdet och Kungsmarkens 
centrum. 

Odefinierade	ytor
I Kungsmarken finns inga större arealer som innehar det vanliga 
problemet med odefinierade ytor där aktiviteten är oklar. 

Oattraktivt	och	slitet
Det är hus B som är i behov av upprustning och uppfräschning. 
Detta hus drar ner intrycket av Kungsmarken mycket. Om en 
förnyelse i bebyggelsen ska ske bör insatserna riktas mot hus B. 

6.2.3 Utvecklingsåtgärder för 
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Hus B lider av dåligt underhåll och tveksamma 
materialval. Vid förnyelse och renovering bör ett 
gestaltningsprogram följas.

Fasaden på hus B är i behov av ommålning. 



Kungsmarken

Variation	&	mänsklig	skala 
För att öka variationen på bebyggelsen vidtas en rad fysiska 
åtgärder. Hus B genomgår en omfattande förnyelse. Förnyelsen 
på huset omfattar rivning av ett stort antal lägenheter för att dela 
upp den långa byggnadsvolymen i mindre enheter. Uppdelningen 
kommer att leda till att nya husvolymer skapas och variationen 
ökas i området. Huset delas av på fyra punkter med resultatet 
att fem individuella huskroppar lämnas kvar. Detta skulle leda 
till att den barriäreffekt som finns i området på grund av de 
långa och ogenomträngliga byggnadskropparna skulle brytas. 
Stråk bildas och det blir lättare att ta sig igenom området. För att 
skapa liv i den idag uttryckslösa fasaden monteras burspråk på 
husets framsida. Med inspiration från hus A byggs ateljévåningar 
på husets tak. De idag anonyma entréerna markeras med nya 
utskjutande entréer i glas. För att ytterligare dela in fasaden och 
förkorta de långa perspektiven delas exteriören in med hjälp 
av färgsättning. De vidtagna åtgärderna kommer drastiskt att 
förändra utseendet och upplevelsen av hus B. Detta kommer 
förhoppningsvis att bidra till att området blir mer varierat, 
levande och attraktivt.

Liv & rörelse
För att öka aktiviteten och tillföra nya funktioner i området 
bör arbetsplatser tillföras. Genom att addera arbetsplatser 
kan en rad positiva effekter uppnås. Bland annat kan liv och 
rörelse under större tid av dygnet skapas, något som kan leda 
till att upplevelsen av området blir tryggare. Eftersom att några 
större ytor inte är tillgängliga för exploatering får mer kreativa 
grepp användas. Att använda ytan där det idag cirkelformade 
parkeringsdäcken är placerade kan vara ett bra alternativ. På de 
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Ett exempel på en adderad takvåning. Huset får nya 
attraktiva lägenheter och ett kontemporärt uttryck 
samtidigt som de ursprungliga husvolymerna bevaras. 
Ringdansen, Norrköping.

Exempel på adderade entréer. Husets långa perspektiv 
bryts och med materialvalen på entrén kan huset få ett 
mer attraktivt utseende. Gårdsten, Göteborg.



befintliga parkeringsdäcken byggs tre ytterligare våningar med 
kontorslokaler. På detta sätt skapas fyra nya kontorskomplex 
som på ett bra sätt skulle komplettera den befintliga 
byggnadsstrukturen. De cirkelformade byggnadskropparna får en 
upphöjd innergård som kan utnyttjas som gemensamhetsyta för 
kontorslokalerna. 

De uppförda kontorskomplexen medverkar till ett bättre 
utnyttjande av marken, en bibehållen parkeringskapacitet samt 
en funktionsblandning genom tillförsel av arbetsplatser. De fyra 
nya byggnaderna kan även innehålla funktioner och aktiviteter 
som idag saknas i Kungsmarken. Byggnaderna kan exempelvis 
också innehålla gemensamhetslokaler, gym och fritidsgård. 

Förtätning & stråk 
På den stora innergården i Kungsmarken finns i dagsläget en 
plan yta. Uppe på denna höjd föreslås en bebyggelse bestående 
av tre punkthus. Dessa hus kommer innehålla lägenheter 
med mycket fin utsikt över Karlskrona. Uppförandet av denna 
typ av hus innebär, förutom en tätare bebyggelse, också att 
ytterligare en hustyp tillförs till området. Detta ger en variation 
i bebyggelsetypen som ger en kontrast till de svängda befintliga 
husen. Denna exploatering kompletterar den förtätning som 
uppförandet av kontorsbyggnaderna redan utgjort.

Definierade	ytor 
Eftersom att det inte finns några större problem med 
odefinierade ytor i Kungsmarken vidtas inte några åtgärder.

Gestaltning och underhåll 
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Materialen är oerhört viktiga för intrycket 
i och med att utsmyckningar är ovanliga i 
miljonprogramsområdena. Utanpåliggande i balkonger 
i Gårdsten, Göteborg.

Färgsättning och materialval är avgörande för intrycket 
av byggnaderna och områdets helhet. Ringdansen, 
Norrköping.



Vid förnyelse och förändring av hus B är det viktigt att det finns 
en tanke bakom material och färger. Åtgärder bör göras med 
en tydlig inriktning för att skapa en sammanhållen renovering. 
De föreslagna åtgärderna, exempelvis addering av burspråk och 
markerade entréer, bör utföras efter ett gestaltningsprogram. 
Den tillkommande bebyggelsen bör uppföras med hänsyn till den 
befintliga arkitekturen. De material som används i förslaget är 
företrädelsevis glas, trä och gråfärgad metall.
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1
2

3
4

5

6
7

1. Fyra kontorsbyggnader uppförs på de befintliga parkeringsdäcken.
2. I områdets mitt byggs tre punkthus. Detta tillför en ny hustyp till området.
3. Husvolymen delas in i fem sektioner genom rivning. 
4. Genom färgsättning delas fasaden in i mindre sektioner.

5. Takvåningar byggs på taket för att generera variation i byggnadshöjden.
6. Markerade entréer byggs för att bryta de långa perspektiven.
7. Burspråk monteras för att skapa liv i den idag monotona fasaden.
8. Nya sammanhållna materialval appliceras.

8
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Ortofoto: © Lantmäteriet Gävle 2009. Medgivande I 2008/1932.



Perspektivbild över Kungsmarken efter applicering av åtgärder     11�

Ortofoto: © Lantmäteriet Gävle 2009. Medgivande I 2008/1932.



På taket byggs nya 
takvåningar, liknande 
de som återfinns 
på hus A. Genom 
tillförandet av 
takvåningar kan nya, 
attraktiva lägenheter 
skapas i Kungsmarken 
vilket kan möjliggöra 
en flyttstege inom 
området. Indelningen 
av hus B i fem 
sektioner medverkar 
till att minska 
barriäreffekterna som 
husvolymerna idag 
utgör. Nya husvolymer 
skapar variation.

Fasadens delas in 
vertikala fält genom 
ljus färgsättning. 
Detta medverkar 
till att minska de 
långa perspektiven i 
området. Renovering 
och förnyelse sker 
med hjälp av ett 
sammanhållet 
gestaltningsprogram 
gällande färgsättning 
och materialval.
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På de befintliga parkeringsdäcken uppförs fyra kontorskomplex. Arbetsplatser skapas i 
Kungsmarken.

För att skapa karaktär på fasaden och underlätta orientering i området markeras vissa 
entréer med avvikande material.

På höjden mitt inne i området uppförs tre punkthus i 12 våningar. Husen utgör en ny 
bebyggelsetyp i området. 

Burspråk monteras för att skapa liv i den uttryckslösa fasaden.



Kap. 7
Avslutning
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Förhoppningen med uppsatsen är att inspirera till kommande 
utvecklingsarbete. Att föreslå aktuella åtgärder genom att 
utgå ifrån dagens problem. Åtgärderna är tänkta som idéer 
och katalysatorer för att sätta igång tankar hos bostadsbolag, 
planerare, ansvariga politiker och övriga intresserade.

Miljonprogramsområden har nått en ålder då förnyelse 
och renovering är aktuell. Problem med omänskliga miljöer 
och undermåliga byggnader behöver åtgärdas. Problemen 
med miljonprogramsområdena är högst aktuella eftersom 
miljonprogramsbebyggelsen utgör en stor del av Sveriges 
bostadsbestånd. Renoveringar och förnyelse kommer påverka 
bostadsbolag, kommuner och stat en rad år framöver. 
Renoveringsbehovet växer dag för dag. Desto tidigare problemen 
åtgärdas desto bättre. I nuläget är bostadstrycket högt och 
många lägenheter är uthyrda, det finns inte lika stora problem 
med outhyrda lägenheter som tidigare funnits. I de större 
städerna är i princip alla lägenheter uthyrda. Detta bidrar till en 
stabil ekonomi för bostadsbolagen, vilket innebär att resurser 
finns för förbättringsåtgärder.

Att avgränsa sig till att behandla endast den fysiska miljön i 
miljonprogramsområden har visat sig svårt. Detta eftersom 
fysiska, ekonomiska och sociala aspekter ofta är tätt 
sammankopplade och beroende av varandra. Under de senaste 
åren har begreppet integration spelat en viktig roll i Sveriges 
politiska debatt. Det går inte att förneka att åtskilliga områden 
drabbats av sociala problem med många resurssvaga hushåll. 
Många av de boende är dåligt integrerade i samhället. Faktum 
är att desto bättre integrerad en människa är i samhället desto 
troligare är det att hon inte bor i ett miljonprogramsområde. 
Miljonprogrammens dåliga rykte och de attityder som finns 

     1��

påverkar incitamenten till en förflyttning från områdena så fort 
ekonomin tillåter. Att vara framgångsrik socialt och ekonomiskt, 
men samtidigt bo i ett storskaligt miljonprogramsområde anses 
vara en paradox. Hur de rådande attityderna ska kunna förändras 
är en mångfacetterad fråga. Den fysiska miljön har stor betydelse 
och skapar förutsättningar för ett socialt liv. En fysisk och estetisk 
förnyelse är viktig för att höja områdenas attraktivitet. Genom att 
skapa ett mer attraktivt bostadsområde ökar incitamenten för att 
bo kvar. 

Denna uppsats ska ses som en del i arbetet med att förbättra och 
utveckla dagens storskaliga miljonprogramsområden. De problem 
som identifierats utgör ofta möjligheterna till förbättring. 
Ibland krävs små ändringar och ibland en större omvandling. 
Miljonprogramsområden har alla möjligheter att utvecklas till 
moderna och attraktiva delar av staden.  

7.1 Slutdiskussion
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